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33. neděle mezidobí  –  18. listopadu 2012 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ  -  19. listopadu   

33. týdne v mezidobí 17:00 zkouška zpěvu dětské scholy na faře v Dolní Čermné 

ÚTERÝ  -  20. listopadu   
33. týdne v mezidobí  Z důvodu účasti otce Josefa na duchovních cvičeních 

STŘEDA  -  21. listopadu  nebudou v naší farnosti od úterý 20.11. do pátku 23.11. 
Památka Zasvěcení   mše svaté. V případě zaopatřování volejte 

Panny Marie v Jeruzalémě  P. Jána Kubise z Dolní Dobrouče (tel. č. 605 543 654). 
ČTVRTEK  -  22. listopadu   

sv. Cecílie, panny a mučednice   
PÁTEK   -   23. listopadu  V královéhradecké diecézi slavnost sv. Klementa I., 

sv. Klementa I.,  hlavního patrona diecéze  
papeže a mučedníka   

SOBOTA  - 24. listopadu   

sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, 17:00 mše sv. ve Verměřovicích 
a druhů, mučedníků  za rodinu Čadovu 

NEDĚLE – 25. listopadu 7:30 mše sv. v Dolní Čermné     (lektor. služba: Zpěvákovi 195) 
Slavnost   za Marii Novákovou a manžela a rodinu Klekarovu 

Ježíše Krista Krále 9:00 mše sv. v Petrovicích     

  za Rudolfa Vondru a Pavla Filipa 

 10:30 mše sv. v Dolní Čermné  -  zaměřená pro děti       
  za živé a zemřelé z rodiny Vránovy 

 

Poděkování  
Děkuji všem, kteří přispěli svým darem do sbírky v neděli 11.11.2012. Tato sbírka byla určena na 
opravu farního kostela sv. Jiří a její výše činila 19.901,- Kč. Pán Bůh zaplať.        
           otec Josef  
Úkol pro děti: 
Úkol na mši svatou v neděli 25. 11. 2012 v 10.30 hodin v kostele v Dolní Čermné.  
Napiš, nakresli, … :  Jaký lék použil Chizkijáš když byl nemocen?     (2 Král 20,1- 7) 
 

Příležitost ke svátosti smíření:    
v Dolní Čermné ve všedních dnech a v neděli ráno vždy 30 minut před začátkem mše svaté. 
 
     



   

Slavnost Ježíše Krista Krále  –  25. listopadu 2012 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ  -  26. listopadu   

34. týdne v mezidobí 17:00 zkouška zpěvu dětské scholy na faře v Dolní Čermné 
   

ÚTERÝ  -  27. listopadu 18:00 mše sv. v Dolní Čermné    
34. týdne v mezidobí  za Jana Smejkala, rodiče a bratry 

 19:00 biblická hodina na faře  
STŘEDA  -  28. listopadu 18:00 mše sv. v Dolní Čermné     

34. týdne v mezidobí   za Annu Markovou, bývalou varhanici  
  a za Josefa Appla a Josefa Mačáta, bývalé kostelníky 
 19:00 náboženství pro středoškoláky 

ČTVRTEK   -  29. listopadu 7:30 mše sv. v Dolní Čermné 
34. týdne v mezidobí  za živé a zemřelé členy společenství živého růžence 

PÁTEK   -   30. listopadu 19:00 mše sv. v Dolní Čermné     
Svátek sv. Ondřeje, apoštola  za Vojtěcha Pecháčka a manželku Marii 

SOBOTA  -  1. prosince 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  -  na úmysl dárce 
34. týdne v mezidobí 9:00 - 17:00   Den Písma svatého v naší farnosti  

 17:00 mše sv. v Petrovicích   (na začátku žehnání advent. věnců) 
  za Františka Marka, manželku a vnučku 
  po mši sv. příležitost ke svátosti smíření v Petrovicích 

NEDĚLE – 2. prosince 7:30 mše sv. v Dolní Čermné      (lektor. služba: Faltusovi 128) 
  za farníky 

1. neděle adventní 9:00 mše sv. ve Verměřovicích  - za Ludmilu Faltejskovou, 

  manžela, celý rod a duše v očistci 

Dnes na začátku každé mše sv. 10:30 mše sv. v Dolní Čermné    (lektor. služba: Nastoupilovi 303) 

bude žehnání adventních věnců.  za Pavla Faltejska a bratry 

Začíná nový církevní rok 16:00 ekumenická bohoslužba v kostele v Dolní Čermné 
a cyklus C nedělního   a po ní setkání v orlovně  
mešního lekcionáře.   

 
 

V sobotu 1. prosince 2012 se uskuteční v naší farnosti  
Den Písma svatého: ZASLÍBENÍ A PARADOXY V BIBLI. 

Pozvěte své přátele a známé a přijďte kdykoliv během soboty 
od 9:00 do 17:00 hodin do Orlovny v Dolní Čermné. 

Program připravuje tým farníků pod vedením paní Anny Motlové. 
Na přípravě se také podílejí naše děti a studenti v hodinách náboženství. 

Na setkání se těší Římskokatolická farnost v Dolní Čermné. 
 

 
Poutník  -  vydává :  Římskokatolická farnost               Změny ve vydání jsou vyhrazeny !! 

                                     561 53  DOLNÍ ČERMNÁ 1 
administrátor farnosti:  P. Josef Roušar: č. tel. 737 747 204, e-mail: dolnocermenska@farnost.cz 
pastorační asistentka: sr. Ludmila Kubicová, č. tel. 731 604 649.      


