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ZZpprráávvyy  zz  ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ  ČČEERRMMNNÁÁ 

 

4. neděle velikonoční 
29. dubna 2007 

18. týden / 2007 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY  VV  TTOOMMTTOO  TTÝÝDDNNUU::  

30. dubna - pondělí  po 4. neděli velikonoční, sv.Zikmunda, mučedníka, sv.Pia V., papeže 
18.00  Dolní Čermná – za Oldřicha Pecháčka a syna 

1. května - úterý  sv.Josefa, Dělníka, Svátek práce 
7.30 Dolní Čermná – za farníky 

    19.00 Dolní Čermná – jen májová pobožnost 
2. května - středa  sv.Atanáše, biskupa a učitele církve 

19.00  Dolní Čermná – za Petra Duška,  
manželku a oboje rodiče 

3. května - čtvrtek  Svátek sv.Filipa a Jakuba, apoštolů 
6.45 Dolní Čermná – na úmysl dárce 
19.00 Verměřovice – za zdraví  

a Boží požehnání pro celou rodinu 
4. května - pátek  po 4. neděli velikonoční 

první pátek v měsíci,  
zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
19.00 Dolní Čermná – za nemocnou osobu 

5. května - sobota  po 4. neděli velikonoční, první sobota v měsíci 
6.45 Dolní Čermná – na úmysl dárce 
19.00 Petrovice – za rodiče Kylarovy a Markovy 

6. května - neděle – 5. velikonoční 
Dolní Čermná - 7.30 h. – za rodiče Majtánovy, zetě a duše v očistci 
Verměřovice - 9.00 h. – za Oldřicha Šedaje, zetě a sestru Jiřinu 
Mariánská Hora- 16.00 h. – za Jiřího Jandu a otce 

Na tuto odpolední mši svatou pojede autobus. Vyjíždí v 15.20 h. z Verměřovic a pokračuje přes Petrovice, Dolní a Horní 
Čermnou na Mariánskou Horu. Po bohoslužbě se vrací autobus stejnou cestou zpět. 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít: 
Ve farním kostele: ve středu od 17.00 h. – do 18.55 h. a v pátek od 16.00 h. – do 18.55 h., v ostatních dnech se zpovídá vždy 
30 minut před začátkem mše svaté. Ve Verměřovicích: ve čtvrtek od 16.00 h. – do 18.55 h. 
Na Mariánské Hoře se zpovídá: v neděli od 15.30 h. – do 15.55 h. 

MÁJOVÁ POBOŽNOST: 
po celý měsíc květen: v úterý večer v 19.00 h., v ostatní dny po každé mši svaté ve farním kostele v Dolní Čermné a v neděli 
odpoledne po mši svaté na Mariánské Hoře. 

Upozornění! 
Upozorňujeme, že od první neděle v květnu (6. 5. 2007) budou bohoslužby v neděli: 
v 7.30 h.- ve farním kostele Dolní Čermné 
v 9.00 h.- ve filiálním kostele Verměřovice / Petrovice 
v 16.00 h.- v poutním kostele na Mariánské Hoře 
Každou neděli odpoledne na Mariánské Hoře se budeme modlit od 15.30 h. růženec a na konci mše svaté budou Loretánské 
litanie. Prosíme věřící, aby svojí účastí podpořili modlitbu růžence. 

 


