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ZZpprráávvyy    zz    ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ    ČČEERRMMNNÁÁ  

6. neděle velikonoční 
29. května 2011 
22. týden / 2011 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY    VV    TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU::  
30. května - pondělí  sv. Zdislavy 
31. května - úterý  Svátek Nav�tívení Panny Marie 

Dnes m�e svatá není. 
19.00 májová pobo�nost v Dolní Čermné (akolyta) 

1. června - středa  sv. Justina, mučedníka 
Dnes m�e svatá není. 

2. června - čtvrtek  Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ, - doporučený svátek 
18.00 m�e sv. ve Verměřovicích za Jana a Marii Hynkovy, syna a snachu 
19.00 m�e sv. v Dolní Čermné - za farníky 

3. června - pátek  sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků; začátek svatodu�ní novény; 
první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětěj�ího srdce Je�í�ova 
19.00 m�e sv. v Dolní Čermné - na smíření 

4. června - sobota  sobota po 6. neděli velikonoční 
první sobota v měsíci, zasvěcená úctě Neposkvrněného srdce P. Marie 
  7.30 m�e sv. v Dolní Čermné - na dobrý úmysl 
Pozor, změna! 18.00 m�e sv. ve Verměřovicích - za Jana a Antonii Sklenářovy a rodiče 

5. června - neděle � 7. neděle velikonoční 
Dnes bude 1. svaté přijímání dětí při m�i svaté v 8.00 hodin v kostele v Dolní Čermné. 
Dolní Čermná -    8.00 h. -  za děti, které jdou k 1. svatému přijímání 
Petrovice - 10.30 h. -  za Antonii Sklenářovou, man�ela a rodiče 
Mariánská Hora- 16.00 h. - 

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) a v pátek od 
17.00 h. � do 18.55 h. 
Ve Verměřovicích: ve čtvrtek od 16.15 h. � do 17.55 h. 

Akce  ve  farnosti: 
akce den hodina místo 
zkou�ka zpěvu na dětské bohoslu�by středa 2. 6. 16.45 h. fara Dolní Čermná 
pravidelná náv�těva star�ích a čtvrtek 2. 6. během dne Dolní Čermná 
nemocných farníků před prvním pátkem pátek 3. 6. dopoledne Dolní Čermná, Petrovice 
 středa 8. 6. dopoledne Verměřovice 
výstav Nejsvětěj�í svátosti oltářní pátek 3. 6. 17.00 h. kostel Dolní Čermná 
společná adorace  pátek 3. 6. po m�i svaté kostel Dolní Čermná 
svátost smíření pro děti -  sobota 4. 6.   8.30 h. kostel Dolní Čermná 
- před prvním svatým přijímáním  
schůzka ministrantů sobota 4. 6. 10.00 h. fara Dolní Čermná 
první svaté přijímání dětí - m�e sv. neděle 5. 6.    8.00 h. kostel Dolní Čermná 
první svaté přijímání dětí - oslava neděle 5. 6.    9.00 h. Orlovna Dolní Čermná 
 
 


