
Z z  farnosti právy  
DOLNÍ  ČERMNÁ 

5. NEDĚLE POSTNÍ 
neděle 2. dubna 2017 
14. a 15. týden / 2017 

BOHOSLUŽBY A AKCE: 
pondělí 3. 4.  po 5. neděli postní
úterý 4. 4. po 5. neděli postní 18:30 adorace v Petrovicích

19:00 mše sv. v Petrovicích – za zemřelé přátele  
středa 5. 4. po 5. neděli postní 19:00 mše sv. v Dolní Čermné – za Karla Bednáře a duše v očistci
čtvrtek 6. 4. po 5. neděli postní 17:00 adorace a svátost smíření ve Verměřovicích 

19:00 mše sv. ve Verměřovicích
pátek 7. 4.  po 5. neděli postní;

první pátek, zasvěcený úctě 
Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu 

13:30 příprava dětí na 1. sv. přijímání 
17:00 adorace a svátost smíření v Dolní Čermné 
19:00 mše sv. v Dolní Čermné – za Martu a Josefa Junkovy, rodiče, 

sourozence a syna Josefa 
sobota 8. 4. po 5. neděli postní 19:00 mše sv. ve Verměřovicích (žehnání ratolestí) 
NEDĚLE 
9. dubna 
 
 
 
 
 
 

KVĚTNÁ NEDĚLE - Pašijová 
Žehnání ratolestí a průvod před 
každou mší svatou 

7:30 mše sv. v Dolní Čermné – za farníky 
9:00 mše sv. v Petrovicích – za Marii a Václava Vondrovy a celý 

rod  
10:30 mše sv. v Dolní Čermné (Pašije – chrámový sbor) – za dar 

uzdravení 
    14:00 – 17:00 příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné

pondělí 10. 4.  Svatého týdne 
úterý 11. 4. Svatého týdne 19:00 mše sv. v Dolní Čermné – za Ivana Končitého 
středa 12. 4. Svatého týdne 19:00 mše sv. v Dolní Čermné – za P. Karla Pecháčka 
čtvrtek 13. 4. 
 
 
 

Zelený čtvrtek 
 
 
 
 

18:00 mše sv. v Dolní Čermné – za všechny kněze a nová kněžská 
povolání 

19:00 přenesení Nejsvětější svátosti oltářní do tzv. Getsemanské 
zahrady a společná modlitba „Svatá hodina“ 

pátek 14. 4. 
 
 
 
 
 
 

Velký pátek 
Den přísného postu 
Novéna k Božímu milosrdenství 
(14. – 22. 4.) 

     7:00 – 12:00 příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné
15:00 modlitba křížové cesty na Mariánské Hoře  
18:00 velkopáteční liturgie v Dolní Čermné (bohoslužba slova s 

pašijemi, uctívání kříže a podávání svatého přijímání)  
po obřadech hodinová adorace u Božího hrobu 
Adorace věřících celou noc a po celou Bílou sobotu do 17 h. 

sobota 15. 4. 
 

Bílá sobota 
Začíná doba velikonoční 

19:00 obřady vigilie Veliké noci v Dolní Čermné (žehnání ohně, 
velikonoční chvalozpěv, bohoslužba slova, obnova křestních 
slibů a bohoslužba oběti) 
po skončení obřadů společné posezení v Orlovně 

NEDĚLE 
16. dubna 

SLANVOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 
PÁNĚ 
 

9:00 mše sv. ve Verměřovicích – za rodiče Jarmilu a Bohuslava a 
živou rodinu 

10:30 mše sv. v Dolní Čermné – za farníky 
16:00 zpěvy z nešpor v Dolní Čermné 

 
 
 
 

 


