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Vzpomínka na všechny 
věrné zemřelé 

2. listopadu 2008 
45. týden / 2008 

 

 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY    VV  TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU::  

3. listopadu  - pondělí  31. týdne v mezidobí  
18.00  Dolní Čermná – za Rudolfa Lochmana a duše v očistci 

4. listopadu  - úterý  sv. Karla Boromejského, biskupa 

5. listopadu  - středa  31. týdne v mezidobí 
18.00  Dolní Čermná – za Josefa Jansu a duše v očistci 

6. listopadu  - čtvrtek  31. týdne v mezidobí 
7.30  Dolní Čermná – na dobrý úmysl 
18.00 Verměřovice – za Karla Junka a oboje rodiče  

7. listopadu  - pátek  první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
19.00 Dolní Čermná – za Josefa Duška a oboje rodiče 

8. listopadu  - sobota  31. týdne v mezidobí 
17.00 Petrovice – za Karla Vašátko, rodiče a tetu 
18.30 Verměřovice – za Jaroslavu Faltýskovou a celou její rodinu 

9. listopadu - neděle – Svátek Posvěcení lateránské baziliky 
V naší farnosti slavíme Výroční den posvěcení farního kostela sv.Jiří v Dolní Čermné. 
Kostelní sbírka této neděle je určena na opravu farního kostela sv.Jiří v Dolní Čermné.  

Dolní Čermná -    7.30 h. –   za všechny dobrodince farního kostela v Dolní Čermné 
Dolní Čermná -  10.00 h. – za všechny živé i zemřelé farníky 
Dolní Čermná -  15.00 h. – zpívané latinské nešpory 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít: 
Ve farním kostele:  v 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 16.00 h. – do 17.55 h.  

Akce ve farnosti:  
akce den   datum hodina místo 
zkouška zpěvu na mše svaté pro děti pondělí 3. 11. 16.45 h. fara Dolní Čermná 
pravidelná návštěva starších a čtvrtek 6. 11. dopoledne Dolní Čermná 
nemocných farníků před prvním pátkem pátek 7. 11. dopoledne Dolní Čermná, Petrovice 
farní knihovna pátek 7. 11. 16.00 – 17.00 h. fara Dolní Čermná 
adorace před vystavenou eucharistií pátek 7. 11. po mši svaté kostel Dolní Čermná 
schůzka ministrantů sobota 8. 11. 9.00 h. kostel Dolní Čermná 
přednáška „Po cestách apoštola sv.Pavla“ neděle 9. 11. 18.00 h. suterén Orlovny D. Čermná 
v Turecku (P.Jan Šlégr z Hradce Králové) 

otec Pavel 

 


