
Z z  farnosti právy  
DOLNÍ  ČERMNÁ 

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
neděle 30. září 2018 

40. a 41. týden / 2018 
 

BOHOSLUŽBY  A  AKCE: 
pondělí 1. 10. sv. Terezie od Dítěte Ježíše,   
 panny a učitelky církve   
úterý 2. 10. svatých andělů strážných 17:30 adorace v Petrovicích 
  18:00 mše sv. v Petrovicích  
   – za Eduarda a Annu Mertovy a živé z rodiny 
středa 3. 10.  26. týdne v mezidobí 15:00 svátost smíření v Dolní Čermné 
  18:00 mše sv. v Dolní Čermné - za Alžbětu a Aloise Sukovy 
čtvrtek 4. 10.  sv. Františka z Assisi 16:30 adorace a svátost smíření ve Verměřovicích 
  18:00 mše sv. ve Verměřovicích  
pátek 5. 10. první pátek v měsíci, 17:00 adorace a svátost smíření v Dolní Čermné 
 zasvěcený úctě  19:00 mše sv. v Dolní Čermné - na dobrý úmysl  
 Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu   
sobota 6. 10. první sobota v měsíci, zasv. 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  
 úctě Neposkvrněnému Srdci   - za Cyrila Vránu a živé a zemřelé z celé rodiny 
 Panny Marie 19:00 mše sv. ve Verměřovicích  
   - za Leopolda Hubálka, sestru a oboje rodiče 
NEDĚLE 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 7:30 mše sv. v Dolní Čermné - za farníky 
7. října   9:00 mše sv. v Petrovicích  
  16:00 mše sv. na Mariánské Hoře - za rodiny  
pondělí 8. 10. 27. týdne v mezidobí   
úterý 9. 10.  27. týdne v mezidobí  Od pondělí 8. 10. do pátku 12. 10. 2018 
středa 10. 10.  27. týdne v mezidobí  bude otec Josef na duchovních cvičeních. 
čtvrtek 11.10.  sv. Jana XXIII., papeže  Mše svaté nebudou. 
pátek 12. 10. sv. Radima, biskupa   
sobota 13.10.  27. týdne v mezidobí 19:00 mše sv. v Petrovicích  
   – za Rudolfa Vondru a duše v očistci 
NEDĚLE 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 7:30 mše sv. v Dolní Čermné - za farníky 
14. října  9:00 mše sv. ve Verměřovicích  
   - za Annu a Jana Markovy a živou i zemřelou rodinu 
  10:30 mše sv. v Dolní Čermné, zaměřená pro děti  
   - na poděkování za dar 90 roků života s prosbou  
   o Boží požehnání i pro celou rodinu 
  16:00 mše sv. na Mariánské Hoře 

Návštěva  starších  a  nemocných  farníků 
ve středu 3. 10. 2018 ve Verměřovicích, ve čtvrtek 4. 10. v Dolní Čermné a v pátek 5. 10. v Petrovicích. 
 

Mše  svatá  zaměřená  pro  děti 
V neděli 14. 10. 2018 v kostele v Dolní Čermné v 10:30 h. budeme slavit mši svatou zaměřenou pro děti. Biblický úkol pro 
děti, který si mohou vypracovat a přinést, zní: Koho uviděl dobrý muž jménem Kornélius? (Sk 10,1-4.30-33) 
 


