
             zprávy z farnosti 
            DOLNÍ ČERMNÁ           

                          44. týden  
                2008                    

 
 

 
 

30. neděle v liturgickém mezidobí  -  26. října 2008 
 

Bohoslužby v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ      - 27. října 
30. týdne v mezidobí 
 

16.45    zkouška zpěvu dětské scholy 
18.00    mše sv. v Dolní Čermné 
             za rodinu Filipovu 
19.00    náboženství pro středoškoláky 

ÚTERÝ          - 28. října 
Svátek sv. Šimona a Judy,  
apoštolů 

Státní svátek 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné     
             za farníky 

STŘEDA       - 29. října 
30. týdne v mezidobí 
 

  8.30 - 11.30    Dětské klubíčko 
15.00 - 17.55    Příležitost ke svátosti smíření v D. Čermné 
18.00    mše sv. v Dolní Čermné 

  na dobrý úmysl 
ČTVRTEK   - 30. října 
Svátek Výročí posvěcení  
katedrály Svatého Ducha  
v Hradci Králové 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné     
             za Ladislava Vacka, bratra a rodiče z obojí strany 
 

PÁTEK        -  31. října 
30. týdne v mezidobí 
 

16.00    farní knihovna 
17.00  - 18.55   Příležitost ke svátosti smíření v D. Čermné  
19.00    mše sv. v Dolní Čermné 
             za Jaroslava Bednáře, sourozence a oboje rodiče 

SOBOTA     -  1. listopadu 
Slavnost Všech svatých 

   7.30   mše sv. v Dolní Čermné 
             na úmysl Svatého otce 
 

16.30   Dušičková pobožnost na hřbitově  
          ve Verměřovicích 
17.00    mše sv. ve Verměřovicích 
             za Karla  a Růženu Faltusovy a sourozence 

 

NEDĚLE  -  2. listopadu 
 

Vzpomínka na všechny 
věrné zemřelé  

 

31. neděle v liturgickém 
mezidobí   

 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné     
             za Pavla a Věru Hanusovy a oboje rodiče 
              
  9.00    mše sv. v Petrovicích 
             za Josefa Majvalda, manželku a oboje rodiče 
 
10.30    mše sv. v Dolní Čermné  -  zaměřená pro děti      
             za všechny věrné zemřelé 
 

Dnes se po každé mši svaté na našich hřbitovech 
v Dolní Čermné a v Petrovicích uskuteční 

„Dušičková pobožnost“. 
 



ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI 
V sobotu 1.11. odpoledne a v neděli 2.11. po celý den je možné, při návštěvě 
kteréhokoliv kostela, získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v 
očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď – je možné ji přijmout v týdnu před 
nebo také po 1.11. a 2.11., sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je 
podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.  
Od 1. do 8. listopadu je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek denně 
plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov 
a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat 
odpustky částečné. 
 

Upozorňujeme věřící, že jednotlivé přímluvy za zemřelé budou vyvěšeny na všech 
kostelech ve venkovních vývěskách. Při pobožnostech se jmenovitě číst nebudou.  
 

Příležitost ke svaté zpovědi v tomto týdnu 
ve farním kostele:  ve středu od 15.00 - do 17.00 hod. (zpovídá P. Jano Kubis z Dolní Dobrouče),  
                                            od 17.00 - do 17.55 hod. (zpovídá P. Pavel Seidl),  

          v pátek    od 17.00 - do 18.55 hod.   
          a v ostatní dny vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté. 

             
Lektorská služba: 
1. 11.  -  sobota - Slavnost Všech svatých  Dolní Čermná      7.30 h.   -  Pecháčkovi č. 53 
2. 11.  -  neděle - Památka zesnulých Dolní Čermná      7.30 h.   -  Marešovi č. 271 
 
Upozornění 
Od pondělí 27. října t.r. (po změně letního času na zimní) dochází ke změně času večerních 
bohoslužeb ve farním kostele v pondělí a ve středu z 19.00 h. na 18.00 h. Sobotní mše svatá ve 
filiálních kostelích bude vždy v 17.00 h. Čas pátečních bohoslužeb zůstává po celý rok v 19.00 h. 
Místo nedělní odpolední mše sv. na Mariánské Hoře se bude konat dopolední mše svatá v 10.30 h. 
v Dolní Čermné, která je ve školním roce jednou za čtrnáct dní zaměřená pro děti.  
 
NABÍDKA  
Stolní kalendář na rok 2009 z nakladatelství Vyšehrad, cena za kus je 59,-Kč . 
Karmelitánský kalendář na čtení na rok 2009, cena za kus je 49,- Kč. 
Kalendáře si můžete zakoupit v sakristii farního kostela v Dolní Čermné. 
 

 
Postoj ke stáří a smrti nás prozradí 
Stále je možno růst. Nikdy nebudeme moci říct, že jsme se sebou hotovi. Pro nevěřícího život a jeho 
smysl končí ve stáří. Opouští ho přátelé, ztrácí sílu, ztrácí zdraví, bojí se nemocí a odchodu do 
důchodu. Křesťan teoretický ví, že by se s přibývajícím věkem čím dál víc měl těšit na nebe. Ale 
v tomto těšení je zahrnuta i smrt, kterou nelze obejít. Prožívám skutečně všechny výsady a krásu své 
křesťanské víry? Je pro mne smrt otevřením dveří do nebeského království? Je pro mne odchodem ze 
slzavého údolí? Nejsem načichlý materialismem? Kvalita našeho duchovního života se nepozná 
podle toho, jak dovedeme vyprávět o tajemství Nejsvětější Trojice, ale například podle toho, jestli 
v nemoci stojíme, nebo nestojíme o pravdivé sdělení diagnózy a prognózy.  
       (Z knihy Ladislava Kubíčka: Zapaluji?) 
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