
 

 

ZZpprráávvyy    zz    ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ    ČČEERRMMNNÁÁ 

 

Slavnost sv. Petra a Pavla 
29. června 2008 
27. týden / 2008 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY    VV    TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU::  

30. června – pondělí  Svatých prvomučedníků římských 
19.00  Dolní Čermná – za Josefa Hrdličku, manželku, syna a duše v očistci 

2. července – středa  13. týdne v liturgickém mezidobí 
19.00 Dolní Čermná – na úmysl dárce 

3. července – čtvrtek  Svátek sv. Tomáše, apoštola 
7.30 Dolní Čermná – za farníky 
19.00 Verměřovice – za Jarmilu Podlezlovou, manžela a celý rod 

4. července – pátek  první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova, sv. Prokopa, opata 
19.00 Dolní Čermná – za manžele Křivohlávkovy a tři syny 

5. července - sobota - Slavnost sv. Cyrila, mnicha a sv. Metoděje, biskupa, 
hlavních patronů Moravy, Státní svátek ČR 

Dolní Čermná – 7.30 h. – za Františka Tejkla a rodiče z obojí strany 
Verměřovice – 19.00 h. – za zemřelé z rodiny Krejsovy 

6. července - neděle – 14. neděle v mezidobí – Státní svátek ČR 
Dolní Čermná – 7.30 h. – za Marii Nastoupilovou, manžela, syna a celý rod 
Petrovice – 10.30 h. – za Marii Markovou, manžela a vnučku Ludmilu 
Mariánská Hora – 16.00 h. – za Ladislava Junka 
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 pátek od 17.00 h. – do 18.55 h., v ostatních dnech se zpovídá vždy 
30 minut před začátkem každé mše svaté. Ve Verměřovicích: ve čtvrtek od 17.00 h. – do 18.55 h. 

Akce ve farnosti: 
Akce den datum hodina místo 
pravidelná návštěva starších a čtvrtek 3. 7. dopoledne Dolní Čermná 
nemocných farníků pátek 4. 7. dopoledne Dolní Čermná 
adorace před vystavenou Eucharistií pátek 4. 7. po mši svaté kostel Dolní Čermná 

  


