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31. neděle v mezidobí  – 3. listopadu 2013 
     

PONDĚLÍ  - 4. listopadu   
Sv. Karla Boromejského, bisk.   

ÚTERÝ  - 5. listopadu 18:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  za zemřelé bratry 
31. týden v mezidobí  Macháčkovy a sestru Annu Rolerovou 

STŘEDA  - 6. listopadu 17:00 zkouška dětské scholy na faře 

31. týden v mezidobí 18:00 mše sv. v Dolní Čermné   
  -  za Jana Výprachtického a celý rod 

ČTVRTEK – 7. listopadu 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   
31. týden v mezidobí  za Ladislava Vacka, bratra a rodiče z obojí strany 

PÁTEK  -  8. listopadu 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
31. týden v mezidobí  -  za Ludmilu Pokornou a Karla Bednáře 

SOBOTA  - 9. listopadu 17:00 mše sv. v Petrovicích 
Svátek Posvěcení   -  za Karla Vašátka, rodiče, tetu a bratra 

lateránské baziliky 18:30 mše sv. ve Verměřovicích  
  -  za Karla Faltuse, manželku, rodiče a sourozence 
   

NEDĚLE – 10. listopadu 7:30 mše sv. v Dolní Čermné      (lektor. služba: Nastoupilovi 303) 

32. neděle mezidobí  -  za farníky 

V Dolní Čermné dnes slavíme  10:00 mše sv. v Dolní Čermné     (lektor. služba: Macháčkovi 242) 
Posvěcení kostela.   -  za všechny dobrodince farního kostela v Dolní Čermné 

Sbírka je věnována na farní   
kostel v Dolní Čermné. 15:00 zpěvy z nešpor v Dolní Čermné 

   
 

Příležitost ke svátosti smíření 
V Dolní Čermné v neděli od 7:00 h. do 7:25 h. a v ostatních dnech vždy 30 minut přede mší svatou.  
 

Stolní kalendáře  
V kostele v Dolní Čermné jsou k zakoupení stolní kalendáře na rok 2014: 
Kalendář s Matkou Terezou za 59,- Kč  (vydala Matice cyrilometodějská Olomouc) 
Diecézní kalendář za 50,- Kč  (vydalo Biskupství královéhradecké k 350. výročí založení diecéze) 
 

Poděkování 
Děkuji všem, kteří přispěli svým darem do sbírky v neděli 20. 10. 2013. Tato sbírka byla určena na 
misie a její výše činila 9 547,- Kč. Pán Bůh zaplať.    otec Josef 



 

 

32. neděle v mezidobí  – 10. listopadu 2013 
     

PONDĚLÍ  - 11. listopadu   
Sv. Martina, biskupa   

ÚTERÝ  - 12. listopadu  UPOZORŇUJEME, 
Sv. Josafata, biskupa a mučed.  že z důvodu čerpání dovolené duchovního otce, 

STŘEDA  - 13. listopadu  nebudou od pondělí 11. 11. do pátku 15. 11. 2013 
Sv. Anežky České, panny  v naší farnosti mše svaté. 
ČTVRTEK – 14. listopadu   

32. týden v mezidobí   
PÁTEK  - 15. listopadu   
32. týden v mezidobí   

SOBOTA  - 16. listopadu 9:00 schůzka ministrantů  
32. týden v mezidobí 17:00 mše sv. v Petrovicích   -  za Josefa Nováka 

NEDĚLE – 17. listopadu 7:30 mše sv. v Dolní Čermné      (lektor. služba: Zpěvákovi 195) 

33. neděle mezidobí  -  za rodinu Holečkovu 

 9:00 mše sv. ve Verměřovicích  -  za Marii Mlynářovou, 
Ve Verměřovicích dnes slavíme   manžela, celý rod a duše v očistci 

Posvěcení kostela.    
 10:30 mše sv. v Dolní Čermné (lekt.služ.: Macháčkovi 180 HČ ml.)   
  -  za Alžbětu a Josefa Janků a celý rod 
   

 

 

Jsou nám ještě bližší... 
 

Jsou nám ještě bližší od chvíle, 
kdy odešli k Tobě, Otče. 
 
V Tobě našli nejvyšší lásku, 
která je činní účastnými 
na celém našem životě. 
 
Jsou nám ještě bližší, 
protože nás mohou vidět 
novým pohledem plným světla, 
který nás dostihne všude 
a doprovází nás na každém kroku. 
 
Jsou nám ještě bližší ti, 
kteří zdánlivě mlčí a už nic necítí, 
oni naslouchají našim srdcím, 

aby posbírali naše přání 
a předložili Ti je jako svazek modliteb. 
 
Jsou nám ještě bližší, 
nemůžeme vnímat celou 
jejich náklonnost, 
která však působí a je věrná 
v každém okamžiku, 
doprovází nás a vede k Tobě. 
 
Jsou nám ještě bližší ti, kteří  
nás opustili kvůli lepšímu světu. 
Oni se chtějí rozdělit o svoje štěstí, 
probouzejí v nás plamen naděje. 
 
( J.Galot S J. ) 
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