
 

ZZpprráávvyy  zz  ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ  ČČEERRMMNNÁÁ 

 

31. neděle v mezidobí 
31. října 2010 

44. týden / 2010 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY  VV  TTOOMMTTOO  TTÝÝDDNNUU::  
1. listopadu - pondělí  SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 

16.30  v Petrovicích na hřbitově Dušičková pobožnost a po ní 
mše svatá v Petrovicích - za Josefa Majvalda, manželku a oboje rodiče 
18.00  Dolní Čermná - za farníky 

2. listopadu - úterý  VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 
16.15  ve Verměřovicích na hřbitově Dušičková pobožnost a po ní 
mše svatá ve Verměřovicích - za Karla Faltuse, manželku a sourozence 
18.00  Dolní Čermná - na úmysl Svatého otce 
po mši svaté Dušičková pobožnost na hřbitově v Dolní Čermné 

3. listopadu - středa  31. týdne v mezidobí 
18.00  Dolní Čermná - za Rudolfa a Alžbětu Formánkovy 

4. listopadu - čtvrtek  sv. Karla Boromejského, biskupa 
  7.30  Dolní Čermná - za všechny věrné zemřelé 
18.00 Verměřovice - na úmysl dárce 

5. listopadu - pátek  první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
19.00  Dolní Čermná - na dobrý úmysl 

6. listopadu - sobota  první sobota v měsíci, zasvěcená úctě Neposkvrněného srdce Panny Marie 
  7.30  Dolní Čermná - na úmysl dárce 
17.00 Petrovice - za Karla Vašátka, rodiče, bratra a tetu 
18.30  Verměřovice - za manžele Sedlákovy 

7. listopadu - neděle – 32. v liturgickém mezidobí 
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 Elišku Cejnarovou, rodiče a sourozence 
Dolní Čermná - 10.00 h. - za všechny dobrodince farního kostela v Dolní Čermné 
Dolní Čermná - 15.00 h. - zpívané latinské nešpory 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít: 
Ve farním kostele: ve středu od 17.00 - do 17.55 h., ve čtvrtek od 7.00 - do 7.25 h., v pátek od 17.00 h. - do 18.50 h., 
v sobotu od 7.00 - do 7.25 h. a v neděli od 7.00 - do 7.25 h. a od 9.30 - do 9.55 h. 
Ve Verměřovicích ve čtvrtek od 16.00 h. - do 17.55 h. 

AAKKCCEE  VVEE  FFAARRNNOOSSTTII::  
akce den  datum hodina  místo 
Dětské klubíčko středa 3. 11.   8.30 h.  fara Dolní Čermná 
náboženství pro středoškoláky středa 3. 11. 19.00 h.  fara Dolní Čermná 
zkouška zpěvu na mše svaté pro děti čtvrtek 4. 11. 16.45 h.  fara Dolní Čermná 
pravidelná návštěva starších a středa 3. 11. dopoledne  Verměřovice 
nemocných farníků před prvním pátkem čtvrtek 4. 11. dopoledne  Dolní Čermná 
 pátek 5. 11. dopoledne  Dolní Čermná, Petrovice 
farní knihovna pátek 5. 11. 16.00 – 17.00 h.  fara Dolní Čermná 
výstav Nejsvětější svátosti oltářní pátek 5. 11. 17.00 – 18.50 h.  kostel Dolní Čermná 
společná adorace pátek 5. 11. po mši svaté  kostel Dolní Čermná 
 


