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2. NEDĚLE POSTNÍ  – 16. března 2014 
     

PONDĚLÍ  - 17. března   

po 2. neděli postní   
ÚTERÝ  -  18. března 17:25 modlitba K řížové cesty v Dolní Čermné (akolyta) 

po 2. neděli postní 18:00 mše sv. v Dolní Čermné   
  -  za Otýlii Marešovou, manžela a syna 

STŘEDA  - 19. března 17:00 zkouška zpěvu dětská schola   
Slavnost sv. Josefa, 18:00 mše sv. v Dolní Čermné   

snoubence Panny Marie  -  za Josefa Vacka, manželku a syna 
ČTVRTEK   -  20. března   7:30 mše sv. v Dolní Čermné   

po 2. neděli postní  -  za farníky 
PÁTEK  -  21. března 14:30 příprava dětí na 1. sv. přijímání  

po 2. neděli postní 18:25 modlitba K řížové cesty v Dolní Čermné (ženy) 
 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  za Martu a Josefa  
  Junkovy, rodiče, sourozence a celý rod 

SOBOTA  -  22. března 16:30 mše sv. ve Verměřovicích    
po 2. neděli postní  -  za Josefa Maříka, manželku a ten celý rod 

NEDĚLE – 23. března 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  -  za Josefa Hrdinu 

3. NEDĚLE POSTNÍ  9:00 mše sv. v Petrovicích  -  na poděkování za dar 

  80 roků života s prosbou o další pomoc a ochranu 
Úkol pro d ěti :  Komu se měl lid   
všech národností a jazyků podle  10:30 mše sv. v Dolní Čermné  –  zaměřená pro děti 

Nebúkadnesara klanět? (Da 3,1-7)   -  za Josefa a Alžbětu Janků a celý rod 

 15:00 modlitba K řížové cesty v Dolní Čermné 
   

 

I N F O R M A C E 
 

- Příležitost ke svátosti smíření: v Dolní Čermné vždy 30 minut před začátkem mše svaté  
  ve všedních dnech a od 7:00 h. do 7:25 h. v neděli ráno.  

- Mše svaté ve filiálních kostelích ve Verměřovicích a v Petrovicích v sobotu večer po dobu  
  dvou měsíců budou začínat již v 16:30 hodin.  

- Nedělní kostelní sbírka 9. 3. 2014 určená na opravu kostela v Dolní Čermné činila 14.608,- Kč.  
  Všem dárcům Pán Bůh zaplať.    
 
 



3. NEDĚLE POSTNÍ  – 23. března 2014 
     

        PONDĚLÍ  - 24. března - po 3. neděli postní   
ÚTERÝ  - 25. března 17:25 modlitba K řížové cesty v Dolní Čermné (akolyta) 

Slavnost  18:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  za Josefa Mareše, 
ZVĚSTOVÁNÍ  PÁNĚ  manželku Marii, jejich rodiče a sourozence 
STŘEDA  - 26. března 17:00 zkouška zpěvu dětská schola   

po 3. neděli postní 18:00 mše sv. v Dolní Čermné   
  -  za Františka Mencla, manželku a rodiče 

ČTVRTEK – 27. března   7:30 mše sv. v Dolní Čermné  -  na úmysl dárce 
po 3. neděli postní   

PÁTEK  - 28. března 14:30 příprava dětí na 1. sv. přijímání  
po 3. neděli postní 18:25 modlitba K řížové cesty v Dolní Čermné (mládež) 

 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  za zemřelé sourozence 
 20:00 příprava na biřmování 

SOBOTA  - 29. března  Postní duchovní obnova farnosti 

po 3. neděli postní 8:00 mše sv. v Dolní Čermné   
  - za požehnání pro duchovní obnovu farnosti 
  po mši sv. dopolední blok přednášek v orlovně  

 16:30 mše sv. v Petrovicích   
  - za zemřelé Anežku a Karla Hubálkovy  

Změna času na letní(ve 2 h. budou 3 h.) 8:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  za farníky 

NEDĚLE – 30. března 9:00 setkání farnosti v Orlovně v Dolní Čermné  

4. NEDĚLE POSTNÍ   „Misijní koláč“ 

 15:00 modlitba K řížové cesty v Dolní Čermné 
       

   
 

Postní duchovní obnova 

v naší farnosti se uskuteční 

v sobotu 29. března 2014 

- zahájení při mši sv. v 8:00 hodin 

- po mši sv. dopolední blok 
přednášek  

- zakončení společnou adorací   

Mše svatá a adorace budou v kostele  

 a přednášky v orlovně v Dolní Čermné. 

Obnovu povede 
P. Milan Romportl z Borové u Poličky. 

Všichni jsou srdečné zváni. 
 

Misijní koláč 
V neděli 30. března 2014 o 4. neděli postní 

zveme všechny ke společnému slavení 
mše svaté v 8:00 hodin  

ve farním kostele v Dolní Čermné 
a po mši svaté na setkání při koláčích 

v sále orlovny v Dolní Čermné. 

Prosíme o napečení koláčů a jiných 
sladkostí. Koláče přineste do orlovny 

v neděli ráno přede mší svatou. 

Dobrovolný příspěvek této akce  
věnujeme na misie. 
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