
      
                   zprávy z farnosti 
                 DOLNÍ ČERMNÁ              

                               7. a 8. týden  
                                    2017                    

 
 
 
 
           

6. neděle v liturgickém mezidobí –  12. února 2017 
     

pondělí  - 13. února   

6. týdne v mezidobí   

úterý  - 14. února 18:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  za Jana Mikulu, manželku, 
6. týdne v mezidobí  syna a dcery a zemřelé z rodiny Benešovy  

středa - 15. února 18:00 mše sv. v Dolní Čermné   
6. týdne v mezidobí  -  za rodiče Holečkovy a duše v očistci  

čtvrtek – 16. února   7:30 mše sv. v Dolní Čermné    
6. týdne v mezidobí  -  na poděkování za dar uzdravení 

pátek  - 17. února 13:30 příprava dětí na 1. sv. přijímání na faře  
6. týdne v mezidobí 18:30 výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné  

 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  na dobrý úmysl 
 20:30 večer chval na faře v Dolní Čermné 

sobota – 18. února 17:00 mše sv. ve Verměřovicích  -  na dobrý úmysl  
6. týdne v mezidobí   

NEDĚLE – 19. února 7:30 mše sv. v Dolní Čermné       - lektor.služ.: Marešovi 264 HČ 

   7. neděle v mezidobí  - za farníky 

 9:00 mše sv. v Petrovicích   
  -  za Josefa a Martu Junkovy a syna  
 10:30 mše sv. v Dolní Čermné  -  se zaměřením pro děti  

  -  za Jaroslava Bednáře a celou rodinu 
 

Informace       
-   Příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné vždy v neděli 7:00 h. - 7:25 h. a v ostatní dny    
    30 min. před mší sv. V Petrovicích v sobotu 25. 2. po večerní mši svaté. 
-   V pátek 17. 2. zvu na večer chval na faře v Dolní Čermné od 20:30 hodin. Takto se budeme  
    společně modlit jednou za měsíc (datum bude vždy oznámeno).  
-   Biblická hodina se uskuteční v úterý 21. února 2017 od 19:00 hodin na faře v Dolní Čermné.  
    Všichni zájemci jsou zváni. 
-   Prosím o službu při modlitbě před Nejsvětější svátosti oltářní ve dnech před Popeleční středou  
    a začátkem postní doby v kostele v Dolní Čermné: v neděli 26. 2. od 15:00 do 18:00 h., v  
    pondělí 27. 2. od 8:00 do 18:00 h. a v úterý 28. 2. od 8:00 do 17:00 h. 
    Zapisujte se, prosím, na připravený rozpis na stolku u hlavního vchodu do kostela. 

                       otec Josef 



 

7. neděle v liturgickém mezidobí –  19. února 2017 
     

pondělí  - 20. února   

7. týdne v mezidobí   

úterý  - 21. února 18:00 mše sv. v Dolní Čermné  - za Zdeňka Bednáře a rodiče 
7. týdne v mezidobí 19:00  biblická hodina na faře 

středa - 22. února 18:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  za Rozálii Nastoupilovou, 
svátek Stolce svatého  manžela, živé a zemřelé z rodiny Nastoupilovy a Motlovy  

apoštola Petra   

čtvrtek – 23. února   7:30 mše sv. v Dolní Čermné    
sv. Polykarpa, biskupa a muč.  -  za živé a zemřelé členy živého růžence 

pátek  - 24. února 13:30 příprava dětí na 1. sv. přijímání na faře  
7. týdne v mezidobí 18:30 výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné  

 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
  -  za Zdeňka a Hedviku Špačkovy 

sobota – 25. února 17:00 mše sv. v Petrovicích   
7. týdne v mezidobí  - za rodinu Kubíčkovu a duše v očistci 

     po mši svaté příležitost ke svátosti smíření  

NEDĚLE – 26. února 7:30 mše sv. v Dolní Čermné           - lektor. služ.: p. Kunert 125 

8. neděle v mezidobí  -  za rodinu Novákovu a Klekarovu 

 9:00 mše sv. ve Verměřovicích  -  za ctihodnou sestru 

Sbírka Svatopetrský haléř  Benonii Markovou, rodiče a sourozence  

 10:30 mše sv. v Dolní Čermné            - lektor. služ.: Vávrovi 264 
    -  za Hanu a Vojtěcha Formánkovy 

   15:00 - 18:00 výstav Nejsvětější svátosti oltářní v D. Čermné 
 

 

Sbírka Svatopetrský haléř se koná každoročně po celém světě v období kolem 
svátku Stolce sv. Petra, apoštola (22. února), jehož nástupcem papež je. Získané finanční 
prostředky slouží tomu, aby mohl Svatý otec jménem katolické církve přispět ke zmírnění 
následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a 
dalším lidem, kteří se ocitli v nouzi. 
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