
 

ZZpprráávvyy    zz    ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ    ČČEERRMMNNÁÁ 

 

3. neděle velikonoční 
26. dubna 2009 

18. týden / 2009 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY    VV  TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU::  

27. dubna - pondělí  po 3. neděli velikonoční 
  7.30  Dolní Čermná – za rodiče Navrátilovy a Marii Navrátilovou  

28. dubna - úterý  po 3. neděli velikonoční, sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka,  
sv. Ludvíka Maria Grigniona z Montfortu, kněze 

29. dubna - středa  Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy 
18.00  Dolní Čermná – za Oldřicha Pecháčka, syna a snachu 

30. dubna - čtvrtek  po 3. neděli velikonoční, sv. Zikmunda, mučedníka, sv. Pia V., papeže 
  7.30 Dolní Čermná – za Růženu a Františka Šilarovy  
18.00 Verměřovice – za Josefa Dostála a manželku 

1. května - pátek  sv. Josefa, Dělníka 
první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
19.00 Dolní Čermná – za Alžbětu Formánkovou, manžela a rodiče 

2. května - sobota  sv. Atanáše, biskupa a učitele církve, první sobota v měsíci 
  7.30 Dolní Čermná – za Jaroslava a Annu Junkovy a dceru s rodinou 
13.00 Verměřovice – svatební mše svatá, při které budou oddáni snoubenci 

Anna Majvaldová z Letohradu a Pavel Macan z Verměřovic  
19.00 Petrovice – za Ladislava Nováka a rodiče 

3. května - neděle – 4. Velikonoční – Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu 
Dolní Čermná  -   7.30 h. – za Marii Faltusovou 
Verměřovice  -   9.00 h. – za Roberta Vágnera, rodiče a sourozence  
Dolní Čermná  - 10.30 h. – za farníky 
Mariánská Hora - 16.00 h. – za poutníky 

Na tuto odpolední mši svatou pojede autobus. Vyjíždí v 15.20 h. z Verměřovic a pokračuje přes Petrovice, Dolní a Horní 
Čermnou na Mariánskou Horu. Po bohoslužbě se vrací autobus stejnou cestou zpět. 

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. Pavel Seidl, 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 dětské bohoslužby pondělí 27. 4. 16.45 h. fara Dolní Čermná 
Dětské klubíčko středa 29. 4.   8.30 – 11.30 h. fara Dolní Čermná 
pravidelná návštěva starších a středa 29. 4. dopoledne Dolní Čermná, Verměřovice 
nemocných farníků před prvním pátkem čtvrtek 30. 4. dopoledne Dolní Čermná 
 pátek 1. 5. dopoledne Dolní Čermná, Petrovice 
mše svatá pro děti neděle 3. 5. 10.30 h. kostel Dolní Čermná 

MÁJOVÁ POBOŽNOST: 

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. 
 


