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DDOOLLNNÍÍ  ČČEERRMMNNÁÁ  

3. neděle postní 
27. března 2011 
13. týden / 2011 

BBOOHHOOSSLLUU��BBYY  VV  TTOOMMTTOO  TTÝÝDDNNUU::  
28. března pondělí po 3. neděli postní 
29. března úterý po 3. neděli postní 
  18.30 - Dolní Čermná - pobo�nost Kří�ové cesty (modlitbu vede akolyta) 
  19.00 - Dolní Čermná � za nemocného bratra 
30. března středa po 3. neděli postní 
  15.00 - Dolní Čermná � příle�itost ke svátosti smíření 
  19.00 - Dolní Čermná � za Josefa Vacka, man�elku a syna 
31. března čtvrtek po 3. neděli postní 
    7.30 - Dolní Čermná � za Jana a Marii Betlachovy, dceru, rodiče a sourozence 
  17.00 - Verměřovice � příle�itost ke svátosti smíření 
  19.00 - Verměřovice � za Josefa a Annu Macháčkovy, jejich dceru Helenu a oboje rodiče 
1. dubna pátek po 3. neděli postní, první pátek v měsíci 
  17.00 - Dolní Čermná � výstav Nejsvětěj�í svátosti oltářní 
  17.00 - Dolní Čermná � příle�itost ke svátosti smíření 
  19.00 - Dolní Čermná � na úmysl dárce 
2. dubna sobota po 3. neděli postní, první sobota v měsíci 
  DUCHOVNÍ OBNOVA V NA�Í FARNOSTI 
    8.00 - Dolní Čermná � za farníky 
  19.00 - Petrovice � za Václava a Marii Vondrovy a celý rod 
3. dubna - neděle - 4. neděle postní �radostná� 
V NA�Í FARNOSTI SE USKUTEČNÍ TRADIČNÍ AKCE �MISIJNÍ KOLÁČ� � SBÍRKA NA MISIE 
Dolní Čermná   8.00 h. � m�e svatá - za Marii Cejnarovou, rodiče a sestry 
   9.00 h. - setkání farnosti při koláčích v Orlovně v Dolní Čermné 
Dolní Čermná 15.00 h. - pobo�nost Kří�ové cesty 

Příle�itost 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 18.55 h. zpovídá P. Josef Rou�ar, 
v pátek od 17.00 h. do 18.55 h. zpovídá P. Jiří Heblt, 
v ostatních dnech se zpovídá v�dy 30 minut před začátkem ka�dé m�e svaté. 
Ve Verměřovicích: ve čtvrtek od 17.00 h. do 18.55 h. 
V Petrovicích: v sobotu po večerní m�i svaté. 
Akce ve farnosti: 
akce den datum hodina místo 
pobo�nost Kří�ové cesty úterý 29. 3. 18.30 h. kostel Dolní Čermná 
biblická hodina úterý 29. 3. 20.00 h. fara Dolní Čermná 
nábo�enství pro středo�koláky středa 30. 3. 20.00 h. fara Dolní Čermná 
zkou�ka zpěvu na dětské bohoslu�by čtvrtek 31. 3. 16.45 h. fara Dolní Čermná 
pravidelná náv�těva star�ích a středa 30. 3. dopoledne Verměřovice 
nemocných farníků před prvním pátkem čtvrtek 31. 3. dopoledne Dolní Čermná 
 pátek 1. 4. dopoledne Dolní Čermná, Petrovice 
výstav Nejsvětěj�í svátosti oltářní pátek 1. 4. 17.00 h. kostel Dolní Čermná 
společná adorace  pátek 1. 4. po m�i svaté kostel Dolní Čermná 
pobo�nost Kří�ové cesty neděle 3. 4. 15.00 h. kostel Dolní Čermná 
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