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BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY  VV  TTOOMMTTOO  TTÝÝDDNNUU::  
2. dubna - Pondělí Svatého týdne 
  18.00  Dolní Čermná – za rodinu Bartoňovu a Adamcovu 
3. dubna - Úterý Svatého týdne 
4. dubna - Středa Svatého týdne 

18.00  Dolní Čermná – na úmysl dárce 
5. dubna - ZELENÝ ČTVRTEK - památka Večeře Páně 
- Večerní mše svatá na památku Večeře Páně bude ve farním kostele v D. Čermné slavena v 18.00 h. - na poděkování za dar 
kněžství. Při mši svaté se bude také konat Obřad umývání nohou. 
Po mši sv. bude Nejsvětější svátost oltářní přenesena do tzv. Getsemanské zahrady, kde se také bude konat tzv. Svatá hodina 
(rozjímání v Getsemanech). 
6. dubna - VELKÝ PÁTEK - památka umučení Páně - den přísného postu!! 
- Křížová cesta na Mariánské Hoře v 15.00 h. 
- Velkopáteční liturgie začne ve farním kostele v D. Čermné v 18.00 h. 
Velkopáteční obřad má tři části: bohoslužbu slova s pašijemi, uctívání kříže a podávání eucharistie. Po obřadech se koná hodinová 
adorace mládeže u Božího hrobu. Adorace věřících bude dále pokračovat po celou noc a po celou Bílou sobotu v kostele v Dolní 
Čermné. 
7. dubna - BÍLÁ SOBOTA - obřady vigilie Veliké noci 
- Obřady velikonoční vigilie začnou ve farním kostele v D. Čermné v 19.00 h. 
Liturgie vigilie má tyto části: svěcení ohně, velikonoční chvalozpěv, bohoslužbu slova, obnovu křestních slibů a slavnou mši svatou 
z vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně obětovanou za všechny farníky. 
Po skončení obřadů se bude v sále orlovny konat malé pohoštění na oslavu Vzkříšení Páně. 
8. dubna - neděle - Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
Tímto dnem vstupujeme do velikonoční doby. Při všech bohoslužbách posvětíme pokrmy. 
Dolní Čermná - 7.30 h. - na úmysl dárce 
Verměřovice - 9.00 h. - za Josefa Maříka, manželku a celý rod 
Dolní Čermná - 10.30 h.- za rodinu Bartošovu a Doskočilovu 
Dolní Čermná - 16.00 h.-  zpívané latinské nešpory zakončené svátost. požehnáním 

Příležitost ke sv. zpovědi ve Svatém týdnu budete mít 
v kostele v D.Čermné: 
v pondělí 2. 4. od 14.00 – 17.55 hod. P.Ján Kubis z D. Dobrouče, P.Pavel Seidl 
ve středu 4. 4. od 14.00 – 17.55 hod. P.Ján Kubis z D. Dobrouče, P.Pavel Seidl 
v pátek 6. 4. od 7.00 - 12.00 hod. P.Pavel Seidl 
v kostele ve Verměřovicích: 
v úterý 3. 4. od 17.00 – 20.00 hod. P.Pavel Seidl 
Upozorňuji, že na Zelený čtvrtek, Velký pátek odpoledne, ani na Bílou sobotu se nezpovídá! 

Akce ve farnosti: 
akce den čas hodina místo 
zkouška zpěvu na dětské bohoslužby pondělí 2. 4. 16.15 h. fara Dolní Čermná 
pobožnost Křížové cesty pondělí 2. 4. 17.30 h.. kostel Dolní Čermná 
mše svatá pro děti pondělí 2. 4. 18.00 h. kostel Dolní Čermná 
pobožnost Křížové cesty středa 4. 4. 17.30 h.. kostel Dolní Čermná 
Dětské klubíčko čtvrtek 5. 4. 9.00 – 11.00 h. fara Dolní Čermná 
adorace v Getsemanech - Svatá hodina čtvrtek 5. 4. po mši svaté kostel Dolní Čermná 
pobožnost Křížové cesty pátek 6. 4. 15.00 h.. areál Mariánské hory 
adorace u Božího hrobu pátek, po celou noc a celou sobotu kostel Dolní Čermná 
pohoštění po vigilii Veliké noci sobota 7. 4. po mši svaté orlovna Dolní Čermná 


