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DDOOLLNNÍÍ  ČČEERRMMNNÁÁ 

 

4. neděle v mezidobí 
30. ledna 2011 
5. týden / 2011 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY  VV  TTOOMMTTOO  TTÝÝDDNNUU::  
31. ledna - pondělí sv. Jana Boska, kněze 
1. února - úterý 4. týdne v liturgickém mezidobí 
  18.00  Dolní Čermná – za Pavla Faltejska, rodiče a bratry  
2. února - středa Svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice 
Na začátku slavení mše svaté posvětíme svíce „Hromničky“. 
  18.00  Dolní Čermná – za Cyrila Vránu a celou rodinu 
3. února - čtvrtek sv. Blažeje, biskupa a mučedníka 
    7.30 Dolní Čermná – za farníky 
  18.00 Verměřovice  
Na konci slavení mše svaté ráno i večer bude uděleno všem věřícím společné svatoblažejské požehnání. Jednotlivě, s rozžatými 

svícemi, se bude udílet požehnání až po skončení mše sv. 
4. února - pátek 4. týdne v liturgickém mezidobí 
první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
  19.00 Dolní Čermná – na dobrý úmysl 
5. února - sobota sv. Agáty, panny a mučednice 
první sobota v měsíci, zasvěcená úctě Neposkvrněného srdce P. Marie  
    7.30 Dolní Čermná  
  17.00 Petrovice – za Josefa Majvalda, manželku a oboje rodiče  

6. února - neděle – 5. v liturgickém mezidobí 

Dolní Čermná   7.30 h. – za Jaroslava Bednáře, rodinu Bednářovu a Lenochovu 

Verměřovice   9.00 h. 

Dolní Čermná 10.30 h. – na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další ochranu 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít: 
Ve farním kostele: ve středu od 15.00 h. do 17.00 h. zpovídá P. Ján Kubis, administrátor v Dolní Dobrouči, od 17.00 h. do 

17.55 h. zpovídá P. Josef Roušar, v pátek od 17.00 h. do 18.50 h., v ostatních dnech se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé 
mše svaté. 

Ve Verměřovicích: ve čtvrtek od 16.15 h. do 17.55 h. 

Akce ve farnosti: 
akce den datum hodina místo 
přípravné setkání orelsko-farního plesu pondělí 31. 1. 19.00 Orlovna Dolní Čermná 

biblická hodina úterý 1. 2. 19.00 h. fara Dolní Čermná 

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

zkouška zpěvu dětské scholy čtvrtek  3. 2. 16.45 h. fara Dolní Čermná 

pravidelná návštěva starších a středa 2. 2. dopoledne Verměřovice 

nemocných farníků před prvním pátkem čtvrtek 3. 2. dopoledne Dolní Čermná 

 pátek 4. 2. dopoledne Dolní Čermná, Petrovice 

Výstav Nejsvětější svátosti oltářní pátek 4. 2. 17.00 – 18.50 Dolní Čermná  

společná adorace pátek 4. 2. po mši svaté kostel Dolní Čermná 

schůzka ministrantů sobota 5. 2. 9.00 h. fara Dolní Čermná  
 


