
 

ZZpprráávvyy    zz    ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ    ČČEERRMMNNÁÁ 

 

1. neděle adventní 
28. listopadu 2010 

48. týden / 2010 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY    VV  TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU::  

29. listopadu - pondělí po 1. neděli adventní 

30. listopadu - úterý Svátek sv. Ondřeje, apoštola  
  18.00 Dolní Čermná – za Jaroslava Nágla a rodiče z obojí strany 

1. prosince - středa po 1. neděli adventní 
  18.00 Dolní Čermná – za Pavla Faltejska, rodiče a bratry 

2. prosince - čtvrtek po 1. neděli adventní 
    7.30 Dolní Čermná – za farníky 
  18.00  Verměřovice – na úmysl dárce 
  19.00 Petrovice 

3. prosince - pátek první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova, 

  sv. Františka Xaverského, kněze, 
  19.00 Dolní Čermná – za Jarmilu a Františka Menclovy 

4. prosince - sobota první sobota v měsíci, zasvěcená úctě Neposkvrněného srdce P. Marie  
    6.45 Dolní Čermná 
  17.00 Verměřovice – za Boží pomoc 

5. prosince - neděle – 2. adventní 
Dolní Čermná   7.30 h. 
Petroviče   9.00 h – za Františka Marka, manželku a vnučku Ludmilu 
Dolní Čermná 10.30 h. – za živou rodinu s prosbou o dar uzdravení 

PPŘŘÍÍLLEEŽŽIITTOOSSTT    KKEE    SSVV..  ZZPPOOVVĚĚDDII    VV    TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU    BBUUDDEETTEE    MMÍÍTT::  

Ve farním kostele: ve středu od 15.00 – do 17.00 h. (zpovídá P. Ján Kubis z Dolní Dobrouče) a od 17.00 – do 17.55 h. (zpovídá P. 
Josef Roušar), v pátek od 16.15 h. – 17.00 h. svátost smíření pro děti a školní mládež a od 17.00 h. – do 18.50 h. pro všechny ostatní, 
v dalších dnech se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté.  

Ve Verměřovicích ve čtvrtek od 16.00 h. – do 17.55 h. 

AAKKCCEE    VVEE    FFAARRNNOOSSTTII::  

akce den datum hodina místo 
Biblická hodina úterý 30. 11. 19.00 h. fara Dolní Čermná 
Dětské klubíčko středa 1. 12. 8.30 h. fara Dolní Čermná 
Náboženství pro středoškoláky středa 1. 12. 19.00 h. fara Dolní Čermná 
Zkouška zpěvu na mše svaté pro děti čtvrtek 2. 12. 16.45 h. fara Dolní Čermná 
Pravidelná návštěva starších a středa 1. 12. dopoledne Verměřovice 
nemocných farníků před prvním pátkem čtvrtek 2. 12. dopoledne Dolní Čermná 
 pátek 3. 12. dopoledne Dolní Čermná, Petrovice 
Farní knihovna pátek 3. 12. 16.00 – 17.00 h. fara Dolní Čermná 
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní pátek 3. 12. 16.15 – 18.50 h. kostel Dolní Čermná 
Společná adorace pátek 3. 12. po mši svaté kostel Dolní Čermná 
Rorátní mše svatá - zaměřená pro děti sobota 4. 12. 6.45 h. kostel Dolní Čermná 
Setkání farníků při snídani  sobota 4. 12. 7.30 h. fara Dolní Čermná 

RROORRÁÁTTNNÍÍ    MMŠŠEE    SSVVAATTÁÁ    AA    SSNNÍÍDDAANNĚĚ    NNAA    FFAAŘŘEE  

Milé děti, rodiče, sestry a bratři, srdečně vás všechny zvu v sobotu 4.12.2010 na rorátní mši svatou v kostele v Dolní Čermné, 
která bude zaměřená pro děti a zpěvem a hudbou ji doprovodí naše dětská schola. Kostel bude osvětlen pouze světlem svící, proto si 
vezměte malí i velcí svoji lampičku nebo svíci. Po mši svaté se všichni setkáme u společné snídaně na faře. 

Těším se na vás! Otec Josef 
 


