
 

ZZpprráávvyy    zz    ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ    ČČEERRMMNNÁÁ  

31. neděle v mezidobí 
30. října 2011 

44. týden / 2011 

BBOOHHOOSSLLUU��BBYY    VV  TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU::  
31. října - pondělí  31. týdne v mezidobí 
1. listopadu - úterý  SLAVNOST V�ECH SVATÝCH 

16.30  v Petrovicích na hřbitově Du�ičková pobo�nost a po ní 
m�e svatá v Petrovicích - za Karla Va�átka, rodiče a tetu 
18.00  Dolní Čermná - za farníky 

2. listopadu - středa  VZPOMÍNKA NA V�ECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 
16.15  ve Verměřovicích na hřbitově Du�ičková pobo�nost a po ní 
m�e svatá ve Verměřovicích - za zemřelé kněze z na�í farnosti 
18.00  Dolní Čermná - na úmysl Svatého otce 
po m�i svaté Du�ičková pobo�nost na hřbitově v Dolní Čermné 

3. listopadu - čtvrtek  31. týdne v mezidobí 
  7.30  Dolní Čermná - za Josefa Hrdličku, jeho rodiče a du�e v očistci 
18.00 Verměřovice - za Bo�í pomoc a ochranu 

4. listopadu - pátek  první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětěj�ího srdce Je�í�ova 
sv. Karla Boromejského, biskupa 
19.00  Dolní Čermná - za rodiče Vintrovy 

5. listopadu - sobota  první sobota v měsíci, zasvěcená úctě Neposkvrněného srdce Panny Marie 
  7.30  Dolní Čermná - 
17.00 Petrovice - za Antonína Junka, man�elku a dceru 
18.30  Verměřovice - za Bo�í pomoc a ochranu 

6. listopadu - neděle � 32. v liturgickém mezidobí 
V na�í 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 v�echny dobrodince farního kostela v Dolní Čermné 
Dolní Čermná - 10.00 h. - za Annu Dytrichovou a rodinu Mare�ovu 
Dolní Čermná - 15.00 h. - zpívané latinské nešpory 
Příle�itost  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. 
Akce  ve  farnosti: 
akce den datum hodina místo 
Dětské klubíčko středa 3. 11. 8.30 h. fara Dolní Čermná 
nábo�enství pro středo�koláky středa 3. 11. 19.00 h. fara Dolní Čermná 
zkou�ka zpěvu na m�e svaté pro děti čtvrtek 4. 11. 16.45 h. fara Dolní Čermná 

pravidelná náv�těva star�ích a 
nemocných farníků před prvním pátkem 

středa 3. 11. dopoledne Verměřovice 
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 Nejsvětěj�í svátosti oltářní pátek 5. 11. 17.00 � 18.50 h. kostel Dolní Čermná 
společná adorace pátek 5. 11. po m�i svaté kostel Dolní Čermná 

 


