
    

POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 14. října do 21. října 2018 

 

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  –  za Josefa   
   Klekara a všechny živé a zemřelé z rodiny 

pondělí  sv. Terezie od Ježíše,     
15. 10.   panny a učitelky církve   

úterý 28. týdne v mezidobí   18:00 mše sv. v Dolní Čermné  –  za živé a zemřelé 
16. 10.   z rodiny Řehákovy a Jandovy 

středa sv. Ignáce Antiochijského, 18:00 mše sv. v Dolní Čermné   
17. 10. biskupa a mučedníka   –  za Miroslava Švece, manželku a syna 

čtvrtek sv. Lukáše, evangelisty  7:30  mše sv. v Dolní Čermné   
18. 10.       –  za Emila Bílého a rodiče 

pátek 28. týdne v mezidobí   18:30 adorace a svátost smíření v Dolní Čermné   
19. 10.  19:00 mše sv. v Dolní Čermné   

   –  za Marii Cejnarovou, sestry a jejich rodiče 
  20:00 večer chval na faře  

sobota 28. týdne v mezidobí   19:00 mše sv. ve Verměřovicích  –  za Marii  
20. 10.   Hrdinovou, manžela, bratra a oboje rodiče 

neděle 29. neděle v mezidobí 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  –  za farníky  

21. října  Den modliteb za misie  9:00 mše sv. v Petrovicích   

 Sbírka je věnována  16:00 mše sv. na Mariánské Hoře  

 na podporu misií skrze   –  za nová kněžská a řeholní povolání  

 Papežská misijní díla     

     

Příležitost ke svátosti smíření  
Dolní Čermná - vždy v neděli od 7:00 h. do 7:25 h., v ostatní dny 30 minut před mší svatou  
Mariánská Hora - v neděli od 15:30 h. do 15:55 h.  
 

Kontakt: 
administrátor farnosti: P. Josef Roušar: č. tel. 737 747 204, e-mail: josefrousar@seznam.cz 
pastorační asistentka: sr. Ludmila Kubicová: č. tel. 731 604 649. 
kostelník: pan Stanislav Moravec: č. tel. 732 467 535.  
 


