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2. neděle v liturgickém mezidobí  -  17. ledna 2010 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ      - 18. ledna 
Památka Panny Marie, 

Matky jednoty křesťanů 

Upozorňujeme, že od úterý 19.1. do pátku 22.1. 
nebudou v kostele v Dolní Čermné mše svaté z důvodu 

účasti duchovního správce na semináři pro kněze. 
ÚTERÝ          - 19. ledna 

2. týdne v mezidobí 
V případě pohřbu a zaopatřování volejte 

P. Jana Kubise na číslo 605 543 654. 
STŘEDA        - 20. ledna 

sv. Fabiána, papeže a mučedníka, 
sv. Šebestiána, mučedníka 

 
16.45    zkouška zpěvu dětské scholy 
 

ČTVRTEK    - 21. ledna 
sv. Anežky Římské,  
panny a mučednice 

 

PÁTEK          - 22. ledna 
sv. Vicence, jáhna a mučedníka 

16.00    farní knihovna   
  

SOBOTA       - 23. ledna 
2. týdne v mezidobí 

  9.00    schůzka ministrantů  
15.00    Přednáška v budově ZŠ ve Verměřovicích (viz.níže)  
17.30    mše sv. ve Verměřovicích  -  za farníky  

 

NEDĚLE  -  24. ledna 
 

3. neděle v liturgickém 
mezidobí 

 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné  -  za Vincence Řeháka 
             /lektorská služba: Macháčkovi st. 55/ 
 

  9.00    mše sv. v Petrovicích 
             za Milušku Duškovou, Ladislava Bednáře  
             a rodiče z obojí strany 
 
10.30    mše sv. v Dolní Čermné  -  zaměřená pro děti   
             za Jarmilu Mikulovou, manžela a vnuka 
 
16.00   Ekumenická bohoslužba v kostele v Horní Čermné 

 
 

Srdečně Vás zveme na přednášku na téma: 
Cesta mladých studentů, kteří se rozhodli jít na misii a procestovali 

Jihoafrickou republiku, Zimbabwe a Zambii. 
Akce se uskuteční v sobotu 23. 1. 2010 v 15.00 hodin v budově základní školy Věrměřovice. 

Přijďte s námi prožít odpoledne plné snímků z cest s napínavým komentářem P. Jaroslava 
Mikeše. S sebou vezměte přezůvky. Vstupné dobrovolné. 

Mše sv. bude začínat až v 17.30 hodin v kostele ve Verměřovicích. 
               3. oddíl skautů Verměřovice 
 



3. neděle v liturgickém mezidobí  -  24. ledna 2010 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ      - 25. ledna 

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 
 

ÚTERÝ          - 26. ledna 
sv. Timoteje a Tita, biskupů 

18.00    mše sv. v Dolní Čermné   
19.00   biblická hodina na faře  Dolní Čermné  

STŘEDA        - 27. ledna 
3. týdne v mezidobí 

 
 

  8.30 - 11.30 Dětské klubíčko na faře 
16.45    zkouška zpěvu dětské scholy na faře 
18.00    mše sv. v Dolní Čermné  -  za zemřelé z rodiny Vávrovy 
19.00    náboženství pro středoškoláky 

ČTVRTEK    - 28. ledna 
sv. Tomáše Akvinského, 

kněze a učitele církve 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné    
16.30    setkání žen na faře v Dolní Čermné 
 

PÁTEK          - 29. ledna 
3. týdne v mezidobí 

16.00    farní knihovna   
19.00    mše sv. v Dolní Čermné   

SOBOTA       - 30. ledna 
3. týdne v mezidobí 

17.00    mše sv. v Petrovicích  
          za Ladislava Bednáře, Milušku Bednářovou  
             a duše v očistci 

 

NEDĚLE  -  31. ledna 
 

4. neděle v liturgickém 
mezidobí 

 
 

 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné  -  za farníky 
             /lektorská služba: Řehákovi 283/ 
 

  9.00    mše sv. ve Verměřovicích 
              
10.30    mše sv. v Dolní Čermné - za Antonína a Martu Faltusovy 
            /lektorská služba: Marešovi 408/ 
 
18.00    jednání Ekonomické rady farnosti na faře v D. Čermné

V tomto týdnu se ve farním kostele se zpovídá 30 minut před začátkem každé mše svaté. 
  

Společenská rubrika naší farnosti: 
V lednu 2010 slaví své životní jubileum 60 let paní Milada Doležalová z Petrovic. 
Jménem farnosti i jménem svým srdečně blahopřeji a vyprošuji Boží požehnání a pevné zdraví do 
dalších let.                  otec Josef 
 

Od 18. do 25. ledna se modlíme za jednotu křesťanů: 
„Z tebe nepochází žádné rozdělení, v tobě není nenávist, ty jsi láska. My však jsme roztrženi na rasy, 
třídy, světy. Pomáhej každému, kdo boří fronty, odstraňuje nedorozumění, dává znamení k dorozumění a 
usiluje o jednotu. Dej, ať si navzájem odpouštíme. Dej, ať jsme jedno a ať začnu svým obrácením. 
Pomoz mi, abych byl dobrý, snášenlivý, ochotný pomoci, vůči všem bez rozdílu. Udělej ze mne 
křesťana.“           (Alfonso Pereira) 
 

Orel jednota a Římskokatolická farnost v Dolní Čermné 
si Vás dovolují pozvat na 

MAŠKARNÍ PLES 
který se bude konat v sobotu 6. února 2010 v orlovně v Dolní Čermné. 

zahájení v 19:30 hodin  ‐  hraje skupina J. Vondráčka  ‐  vstupné 70 Kč, masky 40 Kč  
občerstvení zajištěno  ‐  bohatá tombola   ‐  předtančení Baby DOLCE   ‐  soutěž masek 

Srdečně zvou pořadatelé 
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