
 

ZZpprráávvyy    zz    ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ    ČČEERRMMNNÁÁ  

4. neděle v mezidobí 
29. ledna 2012 
5. týden / 2012 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY    VV    TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU::  
30. ledna - pondělí  4. týdne v liturgickém mezidobí 
31. ledna - úterý  sv. Jana Boska, kněze 

18.00  Dolní Čermná 
1. února - středa  4. týdne v liturgickém mezidobí 

18.00  Dolní Čermná 
2. února - čtvrtek  Svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice 

Na začátku m�e svaté ve Verměřovicích a v Dolní Čermné po�ehnáme svíce �Hromničky� 
18.00 Verměřovice - za Jana Hubálka a celý rod 
19.00  Dolní Čermná � za Cyrila Vránu a rodiče 

3. února - pátek  sv. Bla�eje, biskupa a mučedníka; 
první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětěj�ího srdce Je�í�ova 
Na konci slavení m�e svaté po adoraci bude uděleno jednotlivě 
svatobla�ejské po�ehnání. 

    19.00 Dolní Čermná 
4. února - sobota  4. týdne v liturgickém mezidobí; 

první sobota v měsíci, zasvěcená úctě Neposkvrněného srdce P. Marie 
  7.30 Dolní Čermná - za farníky 
17.00 Verměřovice 

5. února - neděle � 5. v liturgickém mezidobí 
Dolní Čermná -   7.30 h. � za Jaroslava Bednáře a celou rodinu 
Petrovice -   9.00 h. 
Dolní Čermná - 10.30 h. � za Antonína Faltuse, man�elku Martu a du�e v očistci 

Příle�itost  ke  sv.  zpovědi  v  tomto  týdnu  budete  mít: 
Ve farním kostele: ve středu 1. 2. od 15.00 h. � do 17.00 h. zpovídá P. Ján Kubis, od 17.00 h. � do 17.55 h. zpovídá P. Josef 
Rou�ar, v pátek 3. 2. 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 2. 2. od 16.00 h. � do 17.55 h. 

Akce  ve  farnosti: 
Akce den datum hodina místo 
zkou�ka zpěvu dětské scholy pondělí 30. 1. 16.45 h. fara Dolní Čermná 
biblická hodina úterý  31. 1. 19.00 h. fara Dolní Čermná 
nábo�enství pro středo�koláky středa  1. 2. 19.00 h. fara Dolní Čermná 
pravidelná náv�těva star�ích 
a nemocných farníků 
před prvním pátkem 

úterý 
středa 
čtvrtek 
pátek 

31. 1. 
1. 2. 
2. 2. 
3. 2.

odpoledne 
během dne 
dopoledne 
během dne 

Dolní Čermná 
Verměřovice 
Dolní Čermná 
D. a H. Čermná, Petrovice 

výstav Nejsvětěj�í svátosti oltářní pátek 3. 2. 17.00 h. kostel Dolní Čermná 
společná adorace pátek 3. 2. po m�i svaté kostel Dolní Čermná 
orelsko-farní ma�karní ples sobota  4. 2. 20.00 h.  Orlovna Dolní Čermná 
m�e svatá zaměřená pro děti neděle  5. 2. 10.30 h.  kostel Dolní Čermná 
 


