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ZZpprráávvyy    zz    ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ    ČČEERRMMNNÁÁ 

 

3. neděle velikonoční 
30. dubna 2006 

18. týden / 2006 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY    VV  TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU::  
1. května - pondělí  sv. Josefa, Dělníka 

19.00  Dolní Čermná – za Jana Vágnera a manželku 
2. května - úterý  sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 
    19.00 Dolní Čermná – jen májová pobožnost – povede akolyta 
3. května - středa  Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 

19.00  Dolní Čermná – za Jiřího Motla 
4. května - čtvrtek  po 3. neděli velikonoční 

6.45 Dolní Čermná – za Martu a Josefa Junkovy a rodiče 
19.00 Verměřovice – za farníky  

5. května - pátek  po 3. neděli velikonoční 
první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
19.00 Dolní Čermná – za zemřelé rodiče Mikulovy, dcery a syna s rodinami 

6. května - sobota  sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka, první sobota v měsíci 
6.45 Dolní Čermná – za zdar 10. ročníku minifestivalu „Setkání s písní“, za jeho  
pořadatele, účastníky a posluchače 
19.00 Petrovice – na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další pomoc a ochranu 

7. května - neděle – 4. velikonoční – Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu 
Dolní Čermná - 7.30 h. – za nová kněžská a řeholní povolání 
Verměřovice - 9.00 h. – za Karla Moravce, manželku a oboje rodiče 
Mariánská Hora- 16.00 h. – za Emila Šilara, manželku a sestru Ludmilu 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít: 
Ve farním kostele: ve středu od 17.00 h. – do 18.55 h. a v pátek od 15.30 h. – do 18.30 h., v ostatních dnech se zpovídá vždy 
30 minut před začátkem mše svaté. Ve Verměřovicích: ve čtvrtek od 16.00 h. – do 18.55 h. 
Na Mariánské Hoře se zpovídá: v neděli od 15.30 h. – do 15.55 h. 

AAKKCCEE    VVEE    FFAARRNNOOSSTTII::  

akce den datum hodina místo 
Dětské klubíčko čtvrtek 4. 5. 9.00 – 11.00 h. fara Dolní Čermná 

čtvrtek 4. 5. dopoledne Dolní Čermná 
pátek 5. 5. dopoledne Dolní Čermná pravidelná návštěva starších 

a nemocných farníků 
pátek 5. 5. odpoledne Petrovice 

příprava dětí na první svaté přijímání pátek 5. 5. 13.45 h. fara Dolní Čermná 
výstav Nejsv. svátosti oltářní pátek 5. 5. 15.00 – 18.30 h. kostel Dolní Čermná 
smírná adorace na první pátek pátek 5. 5. 18.30 h. kostel Dolní Čermná 
zkouška chrámového sboru pátek 5. 5. 19.45 h. kostel Dolní Čermná 
„Setkání s písní“ – 10. ročník 
vystoupení rytmických skupin sobota 6. 5. celý den Orlovna Dolní Čermná 

MMÁÁJJOOVVÁÁ  PPOOBBOOŽŽNNOOSSTT::  

po celý měsíc květen: v úterý večer v 19.00 h., v ostatní dny po každé mši svaté ve farním kostele v Dolní Čermné a v neděli 
odpoledne po mši svaté na Mariánské Hoře. 

UUPPOOZZOORRNNĚĚNNÍÍ::  

Upozorňujeme, že od 1. května t.r. proběhne v naší farnosti časová změna bohoslužeb. Večerní mše svaté ve všedních dnech 
a v sobotu budou začínat v 19.00 h., mimo mše svaté pro děti, která bude začínat v 18.00 h. V měsíci květnu po každé mši svaté ve 
všedních dnech se budou konat ve farním kostele májové pobožnosti. Každou neděli odpoledne na Mariánské Hoře se budeme modlit 
od 15.30 h. růženec a na konci mše svaté budou Loretánské litanie. Prosím věřící, aby svojí účastí podpořili modlitbu růžence. 
Dále upozorňujeme, že od první neděle v květnu (7.5.2006) budou bohoslužby v neděli: 
v 7.30 h.- ve farním kostele Dolní Čermné  
v 9.00 h.- ve filiálním kostele Verměřovice / Petrovice 
v 16.00 h.- v poutním kostele na Mariánské Hoře 


