
 

ZZpprráávvyy  zz  ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ  ČČEERRMMNNÁÁ 

 

13. neděle v mezidobí 
28. června 2009 
27. týden / 2009 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY  VV  TTOOMMTTOO  TTÝÝDDNNUU::  

29. června - pondělí  Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 
19.00  Dolní Čermná – za uzdravení 

30. června - úterý  13.týdne v liturgickém mezidobí, Svatých prvomučedníků římských 

1. července - středa  13.týdne v liturgickém mezidobí 
19.00 Dolní Čermná – za Františka Tejkla a rodiče z obojí strany 

2. července - čtvrtek  13.týdne v liturgickém mezidobí 
  7.30 Dolní Čermná – za Ladislava Vacka, bratra a rodiče z obojí strany 
19.00 Verměřovice – za Františka a Boženu Stejskalovy 

3. července - pátek  Svátek sv. Tomáše, apoštola, první pátek v měsíci 
19.00 Dolní Čermná – za Cyrila Vránu a rodiče 

4. července - sobota  sv. Prokopa, opata, první sobota v měsíci 
  7.30 Dolní Čermná – za farníky 
12.00 Mariánská Hora – svatební obřad, při kterém budou oddáni 
snoubenci Marie Vondrová z Petrovic a Radim Kotyza z Dlouhoňovic 
19.00 Verměřovice – za Josefa Hoffmanna a syna 

5. července - neděle – Slavnost sv.Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy 
     7.30 h. Dolní Čermná – za Boženu Maříkovou 
     9.00 h. Petrovice – za Marii Markovou, manžela a vnučku Ludmilu 
   16.00 h. Mariánská Hora – za Františka Mareše, manželku a syna 

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 17.00 h. – do 18.55 h. a 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 17.00 h. – do 18.55 h. 
P. Jan Kubis zpovídá v červenci v naší farnosti až ve středu 8. 7. od 15.00 – do 17.00 h. 

Akce ve farnosti: 

akce den datum hodina místo 
pravidelná návštěva starších a středa 1. 7. dopoledne Dolní Čermná, Verměřovice 
nemocných farníků před prvním pátkem čtvrtek 2. 7. dopoledne Dolní Čermná 
 pátek 3. 7. dopoledne Dolní Čermná, Petrovice 
adorace před vystavenou Eucharistií pátek 3. 7. po mši svaté kostel Dolní Čermná 


