
 

ZZpprráávvyy  zz  ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ  ČČEERRMMNNÁÁ  

1. neděle adventní 
27. listopadu 2011 

48. týden / 2011 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY    VV    TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU::  
28. listopadu - pondělí  po 1. neděli adventní 
29. listopadu - úterý  po 1. neděli adventní 

18.00  Dolní Čermná � za Pavla Faltejska, rodiče a bratry 
30. listopadu - středa  Svátek sv. Ondřeje, apo�tola 

18.00  Dolní Čermná � na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii s prosbou o po�ehnání 
a sílu pro celou �ivou rodinu 

1. prosince - čtvrtek  po 1. neděli adventní 
  7.30 Dolní Čermná 
18.00 Verměřovice 

2. prosince - pátek  po 1. neděli adventní; první pátek v měsíci 
19.00 Dolní Čermná � na dobrý úmysl 

3. prosince - sobota  sv. Franti�ka Xaverského, kněze 
Duchovní obnova farnosti v Dolní Čermné 
  8.00  Dolní Čermná - za po�ehnání 
17.00 Verměřovice - za rodinu Urbanovu 

4. prosince - neděle � 2. adventní 
Dolní Čermná -   7.30 h. �  za Marii a Josefa Hrdinovy a jejich rodiče 
Petrovice -   9.00 h  �  za Franti�ka Marka, man�elku a vnučku Ludmilu 
Dolní Čermná - 10.30 h. �  za farníky 

Příle�itost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít: 
Ve farním kostele: ve středu 30. 11. od 15.00 � do 17.00 h. (zpovídá P. Ján Kubis) a od 17.00 � do 17.55 h. (zpovídá P. Josef 
Rou�ar), v pátek 2. 12. od 17.00 h. � do 18.50 h. a v ostatních dnech se zpovídá v�dy 30 minut před začátkem ka�dé m�e svaté. 
Ve Verměřovicích ve čtvrtek 1. 12. od 16.15 h. � do 17.55 h. V Petrovicích v sobotu 10. 12. po večerní m�i sv. v 17.00 h. 

Akce  ve  farnosti: 
akce den  datum hodina místo 
Zkou�ka dětské scholy pondělí 28. 11. 16.45 h. fara Dolní Čermná 
Biblická hodina úterý 29. 11. 19.00 h. fara Dolní Čermná 
Nábo�enství pro středo�koláky středa 30. 11. 19.00 h. fara Dolní Čermná 
Pravidelná náv�těva star�ích a středa 30. 11. během dne Verměřovice 
nemocných farníků před prvním pátkem čtvrtek 1. 12. během dne  Dolní Čermná 
 pátek 2. 12. během dne  Dolní Čermná, Petrovice 
Výstav Nejsvětěj�í svátosti oltářní pátek  2. 12. 17.00 � 18.50 h. kostel Dolní Čermná 
Společná adorace pátek 2. 12. po m�i svaté kostel Dolní Čermná 
Duchovní obnova farnosti  sobota 3. 12. 8.00 h. kostel Dolní Čermná 
Adventní  duchovní  obnova  na�í  farnosti 
se uskuteční v sobotu 3. prosince 2011 v Dolní Čermné pod vedením P. Jaroslava Mike�e z Prahy. 
Program:  8.00 h.  - m�e svatá v kostele 

9.00 h. - dopolední program v Orlovně 
 
Rorátní  m�e  svatá  a  snídaně  na  faře 

Milé děti, rodiče, sestry a bratři, přijměte v�ichni moje srdečně pozvání na rorátní m�i svatou v kostele v Dolní 
Čermné v sobotu 10. 12. 2011 ráno v 6.45 h. M�e svatá bude zaměřená pro děti a zpěvem a hudbou ji doprovodí na�e 
dětská schola. Kostel bude osvětlen pouze světlem svící, proto si vezměte malí i velcí svoji lampičku nebo svíci. Po m�i 
svaté se v�ichni setkáme u společné snídaně na faře. 

Tě�ím se na vás! 
otec Josef 


