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4. neděle velikonoční 
25. dubna 2010 

17. týden / 2010 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY    VV    TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU  
26. dubna- pondělí po 4. neděli velikonoční 

27. dubna- úterý po 4. neděli velikonoční 
  18.00  Dolní Čermná - za Jaroslava Bednáře a rodinu Bednářovu, Lenochovu a Vytouchovu 

28. dubna- středa po 4. neděli velikonoční, sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka, 
  sv. Ludvíka Maria Grigniona z Montfortu, kněze 
  18.00  Dolní Čermná – za farníky 

29. dubna- čtvrtek Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy 
    7.30 Dolní Čermná 

30. dubna- pátek po 4. neděli velikonoční, sv. Zikmunda, mučedníka, sv. Pia V., papeže 
  19.00 Dolní Čermná – za zemřelé bratry Macháčkovy 

1. května- sobota sv. Josefa, Dělníka, první sobota v měsíci 
    7.30 Dolní Čermná 
  17.00 Petrovice – za Ladislava Nováka 

2. května - neděle – 5. Velikonoční 
Dolní Čermná   7.30 h. – za Boženku Maříkovou a rodinu Andrlovu 
Verměřovice   9.00 h. – za zemřelé z rodiny Krejsovy 
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 se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté. 

Akce ve farnosti: 
akce den datum hodina místo 
příprava dětí na 1. sv. přijímání pondělí 26. 4. 14.00 h. fara Dolní Čermná 
biblická hodina úterý 27. 4. 19.00 h. fara Dolní Čermná 
zkouška zpěvu na dětské bohoslužby středa 28. 4. 16.45 h. fara Dolní Čermná 
farní knihovna pátek 30. 4. 16.00 h. fara Dolní Čermná 
vystoupení chrámových sborů sobota   1. 5. 19.00 h. Orlovna Dolní Čermná 

MÁJOVÁ POBOŽNOST: 
po celý měsíc květen: v pondělí 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. 

Upozornění! 
Od soboty 1. května dochází v naší farnosti k posunu začátku večerních bohoslužeb. Mše svaté budou ve farním 

kostele v Dolní Čermné začínat: v úterý, ve středu a v pátek vždy v 19.00 hodin. Mše svaté v sobotu večer ve filiálních 
kostelích v Petrovicích a Verměřovicích začínají také v 19.00 hodin. Změny v času bohoslužeb jsou kvůli některým akcím 
vyhrazeny!! 

Také upozorňujeme, že od první neděle v květnu (2. 5. 2010) budou nedělní bohoslužby v naší farnosti: 
v 7.30 h.- ve farním kostele Dolní Čermné 
v 9.00 h.- ve filiálním kostele Verměřovice / Petrovice 
v 10.30 h.- ve farním kostele Dolní Čermné - zaměřená pro děti (1× za 14 dní ve školním roce) 
v 16.00 h.- v poutním kostele na Mariánské Hoře 
Každou neděli odpoledne na Mariánské Hoře se budeme modlit od 15.30 h. růženec a na konci mše svaté budou 

Loretánské litanie. Prosíme věřící, aby svojí účastí podpořili modlitbu růžence. 


