
 

ZZpprráávvyy    zz    ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ    ČČEERRMMNNÁÁ  

27. neděle v mezidobí 
2. října 2011 

40. týden / 2011 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY    VV    TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU::  
3. října  - pondělí  27. týdne v mezidobí 
4. října  - úterý  sv. Franti�ka z Assisi 

19.00 Dolní Čermná � za Josefa Formánka, man�elku a sourozence 
5. října   - středa  27. týdne v mezidobí 

19.00 Dolní Čermná � za Eli�ku Cejnarovou, rodiče a sourozence 
6. října   - čtvrtek  sv. Bruna, kněze 

  7.30 Dolní Čermná � za Jarmilu a Antonína No�kovy a syna Jaroslava 
     19.00 Verměřovice - za Marii a Václava Moravcovy, syna Karla a ten celý rod 
7. října   - pátek  Památka Panny Marie Rů�encové 

 19.00 Dolní Čermná � za rodinu Cejnarovu a Vávrovu 
8. října  - - sobota  27. týdne v mezidobí 
     19.00 Verměřovice � za rodiny 
9. října - neděle � 28. neděle v mezidobí 
  7.30 h. Dolní Čermná   - za rodinu Macháčkovu 
  9.00 h. Petrovice   - za Jaroslava �ťástka, man�elku Ludmilu a vnuka Vojtu 
10.30 h. Dolní Čermná   - za farníky 
16.00 h. Mariánská Hora  - za zemřelého man�ela Jaroslava �trbáka, jeho syna a du�e v očistci 

Příle�itost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít: 
Ve farním kostele: ve středu od 17.00 h. � do 17.55 h. zpovídá P. Josef Rou�ar, v pátek od 17.00 h. � do 18.50 h., v ostatních 
dnech se zpovídá v�dy 30 minut před začátkem ka�dé m�e svaté. 
Ve Verměřovicích: ve čtvrtek od 17.00 h. � do 18.55 h. 

Akce ve farnosti: 
akce den datum hodina místo 
zkou�ka dětské scholy pondělí 3. 10 16.45 h. fara Dolní Čermná 
pravidelná náv�těva star�ích a 
nemocných farníků před prvním pátkem 

středa 
čtvrtek 
pátek 

5. 10. 
6. 10. 
7. 10. 

během dne 
během dne 
během dne 

Verměřovice 
Dolní Čermná 
Dolní Čermná, Petrovice 

Výstav Nejsvětěj�í svátosti oltářní pátek 7. 10. 17.00 � 18.50 kostel Dolní Čermná  
společná adorace pátek 7. 10.  po m�i svaté kostel Dolní Čermná 
kurz sebeobrany sobota 8. 10. 15.00 h. Orlovna Dolní Čermná 
m�e sv. zaměřená pro děti neděle 9.10. 10.30 h. kostel Dolní Čermná 

Úkol pro děti: 
Úkol na m�i svatou v neděli 9. 10. v 10.30 hodin v kostele v Dolní Čermné. 
Napi�, nakresli: Jakým způsobem dobyli Izraelité Jericho? (Joz 6,1-25) 
 


