
ZZpprráávvyy  zz  ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ  ČČEERRMMNNÁÁ  

 
3. neděle postní 
3. března 2013 

10. týden / 2013 

BBOOHHOOSSLLUU��BBYY    AA    AAKKCCEE    VV    1100..    TTÝÝDDNNUU::  
pondělí  po 3. neděli postní 17:00 zkou�ka zpěvu dětská schola 
4. března   

úterý po 3. neděli postní 17:30 modlitba Kří�ové cesty v Dolní Čermné (modlitbu vede akolyta) 
5. března   
středa po 3. neděli postní Z důvodu dovolené otce Josefa nebudou od pondělí 4. 3. 

6. března  do čtvrtku 7. 4. v na�í farnosti m�e svaté. 
čtvrtek  po 3. neděli postní  

7. března   
pátek  po 3. neděli postní 18:20 modlitba Kří�ové cesty v Dolní Čermné (dětská schola) 

8. března Postní duchovní obnova 19:00 m�e sv. v Dolní Čermné - za Otýlii a Franti�ka Andrlovy, 
  syna Josefa, jeho man�elku a du�e v očistci 

sobota  sv. Franti�ky Římské, 8:00 m�e sv. v Dolní Čermné - za po�ehnání pro duchovní obnovu 
9. března řeholnice po m�i svaté předná�ky v Orlovně v Dolní Čermné  

  17:00 m�e sv. ve Verměřovicích - za Karla Moravce, rodiče a celý rod
NEDĚLE 4. NEDĚLE POSTNÍ 8:00 m�e sv. v Dolní Čermné
10. března  za Josefa Kroulíka, man�elku, dceru a dva zetě 

 �Misijní koláč� 9:00 setkání farnosti v orlovně v Dolní Čermné  
  15:00 modlitba Kří�ové cesty v Dolní Čermné 

 
Příle�itost ke svátosti smíření v tomto týdnu: 
ve farním kostele v Dolní Čermné v pátek, v sobotu a v neděli v�dy 30 minut před začátkem m�e svaté. 

PPOOSSTTNNÍÍ    DDUUCCHHOOVVNNÍÍ    OOBBNNOOVVAA  
V na�í farnosti se uskuteční v pátek 8. března a v sobotu 9. března 2013. 
Duchovní obnovu povede P. Josef Kopecký, SBD, z Litomy�le. 
Program: pátek 8.3. - 19:00 h. m�e svatá v kostele v Dolní Čermné 
  sobota 9.3.  - 8:00 h. m�e svatá v kostele v Dolní Čermné 

- po m�i sv. blok předná�ek v sále Orlovny v Dolní Čermné 
V�ichni jsou srdečné zváni. 

 Misijní  koláč 
V neděli 10. března 2013 o 4. neděli postní �radostné� zveme v�echny ke společnému slavení m�e svaté 

v 8:00 hodin ve farním kostele v Dolní Čermné a po m�i svaté na setkání při koláčích v sále Orlovny 
v Dolní Čermné. Prosíme o napečení koláčů a jiných sladkostí. Koláče přineste do Orlovny v neděli ráno před m�í 
svatou.  

Dobrovolný příspěvek této akce věnujeme na misie.



ZZpprráávvyy  zz  ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ  ČČEERRMMNNÁÁ  

 
4. neděle postní 
10. března 2013 
11. týden/2013 

BBOOHHOOSSLLUU��BBYY    AA    AAKKCCEE    VV    1111..    TTÝÝDDNNUU::  
pondělí  po 4. neděli postní 17:00 zkou�ka zpěvu dětská schola 

11. března   
úterý po 4. neděli postní 17:30 modlitba Kří�ové cesty v Dolní Čermné (akolyta) 

12. března  18:00 m�e sv. v Dolní Čermné
  za Franti�ka a Marii Komárkovy a sourozence 
  19:00 biblická hodina 

středa po 4. neděli postní 18:00 m�e sv. v Dolní Čermné - za Mařenku Cejnarovou a sestry 
13. března  19:00 nábo�enství pro středo�koláky  
čtvrtek  po 4. neděli postní 7:30 m�e sv. v Dolní Čermné - za farníky 

14. března   
pátek  po 4. neděli postní 18:20 modlitba Kří�ové cesty Dolní Čermné (mláde�) 

15. března  19:00 m�e sv. v Dolní Čermné
  na poděkování a prosbou o dal�í pomoc a ochranu 

sobota  po 4. neděli postní 17:00 m�e sv. v Petrovicích  
16. března  za Josefa Nováka a man�elku Jaroslavu 

  po m�i sv. Příle�itost ke svátosti smíření v Petrovicích 
NEDĚLE 5. NEDĚLE POSTNÍ 7:30 m�e sv. v Dolní Čermné
17. března  za Bohuslava Pecháčka, man�elku Ane�ku a rodiče z obou stran 

  9:00 m�e sv. ve Verměřovicích  
  za Josefa Faltuse, man�elku, ten celý rod a za du�e v očistci 
  10:30 m�e sv. v Dolní Čermné - za Hanu Mare�ovou a rodiče Mare�ovy 
  14:00 - 17:00 Příle�itost ke svátosti smíření v Dolní Čermné 

 
Příle�itost ke svátosti smíření v tomto týdnu: 
ve farním kostele v Dolní Čermné ve v�edních dnech v�dy 30 minut před začátkem m�e svaté a v neděli ráno od 7:00 do 7:25 h. 

PPŘŘÍÍLLEE��IITTOOSSTT    KKEE    SSVVÁÁTTOOSSTTII    SSMMÍÍŘŘEENNÍÍ    PPŘŘEEDD    VVEELLIIKKOONNOOCCEEMMII::  
Petrovice sobota 16. 3. po m�i svaté (17:00) P. Josef Rou�ar 
Dolní Čermná  neděle 17. 3. 14:00 � 17:00 h. 

 
P. Ján Kubis z Dolní Dobrouče 
P. Pavol Sandanus z Nekoře 

Verměřovice středa 20. 3. 16:00 � 17:55 h. P. Josef Rou�ar 
Dolní Čermná  Velký pátek 29. 3. 7:00 � 12:00 h. P. Josef Rou�ar 

  
 
 


