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2. neděle adventní  – 8. prosince 2013 
     

PONDĚLÍ  - 9. prosince  -  doporučený svátek 
Slavnost Panny Marie počaté  18:00 mše sv. v Dolní Čermné   

bez poskvrny prvotního hříchu   
ÚTERÝ  - 10. prosince 18:00 mše sv. v Dolní Čermné   
po 2. neděli adventní  -  za živé a zemřelé členy živého růžence 

STŘEDA  - 11. prosince 18:00 mše sv. v Dolní Čermné   
po 2. neděli adventní  -  za Jiřího Nastoupila, bratra, rodiče a celý rod 

ČTVRTEK – 12. prosince 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   
po 2. neděli adventní  -  za Jana Trnku a celou rodinu 

PÁTEK  - 13. prosince 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
Sv. Lucie, panny a mučednice  - za  rodinu Moravcovu a Milerovu 

SOBOTA  - 14. prosince  Adventní duchovní obnova  (P. Karel Moravec) 
Sv. Jana od Kříže, 8:00 mše sv. v kostele v Dolní Čermné     

kněze a učitele církve  -  za požehnání pro duchovní obnovu farnosti 
  dopolední blok přednášek v Orlovně 
  adorace v kostele – ukončení duchovní obnovy 

 17:00 mše sv. v Petrovicích    
  - za živé a zemřelé z rodiny Markovy 

NEDĚLE – 15. prosince 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  -  za farníky 

   
3. NEDĚLE ADVENTNÍ 9:00 mše sv. ve Verměřovicích 

  -  za zemřelé a živé z rodu Kacrů, Sedláků a Hájků 

 10:30 mše sv. v Dolní Čermné   
  - za Rudolfa a Alžbětu Formánkovy 

 

Příležitost ke svátosti smíření 
Petrovice  Sobota  14.12.  po mši sv. (v 17 h.) P.Josef Roušar  
Dolní Čermná Čtvrtek   19.12. 16:00 – 18:00 h. P.Pavel Pokorný z Jablonného n. Or. 
   P.Josef Roušar 
Dolní Čermná Neděle  22.12. 14:00 – 17:00 h.  P.Pavol Sandanus z Nekoře, P.Ján  
   Kubis z D.Dobrouče, P.Josef Roušar 
Dolní Čermná vždy v neděli 7:00 – 7:25 h. P.Josef Roušar 
 v ostatní dny 30 min. přede mši sv.  
 
 



3. neděle adventní  – 15. prosince 2013 
     

PONDĚLÍ  - 16. prosince   
po 3. neděli adventní   

ÚTERÝ  - 17. prosince 18:00 mše sv. v Dolní Čermné  
po 3. neděli adventní  -  za Alžbětu a Aloise Sukovy     

STŘEDA  - 18. prosince 18:00 mše sv. v Dolní Čermné   
po 3. neděli adventní  -  za živé a zemřelé členy živého růžence 

ČTVRTEK – 19. prosince 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   - za Otylii a Františka  
po 3. neděli adventní  Anderlovy, syna Josefa a manželku 

 16:00 - 18:00  Příležitost ke svátosti smíření v D. Čermné 
PÁTEK  - 20. prosince 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
po 3. neděli adventní  - za Elišku Cejnarovou, rodinu, duše v očistci 

SOBOTA  - 21. prosince 17:00 mše sv. ve Verměřovicích   
po 3. neděli adventní  -  na poděkování Pánu Bohu 

NEDĚLE – 22. prosince 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   

  - za  Filomenu Andrlovou, sourozence a duše v očistci 
4. NEDĚLE ADVENTNÍ  9:00 mše sv. v Petrovicích   

  - za Drahušku Mačátovou a rodiče 
 10:30 mše sv. v Dolní Čermné  
  - za Anežku a Rodolfa Fajtovy          
 14:00 - 17:00  Příležitost ke svátosti smíření v D. Čermné 

 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkuji všem, kteří v sobotu 30. listopadu 2013 svojí účastí a zájmem podpořili již 4. 

ročník Dne Bible v Orlovně v Dolní Čermné. Děkuji těm, kteří tuto interaktivní výstavu 
připravili a zrealizovali. Díky patří naším dětem za namalování obrázků a nacvičení 
scénky. 

Následující den o 1. neděli adventní 1. prosince jsme se společně s evangelickou 
farností z Horní Čermné sešli v dolnočermenském kostele na ekumenické bohoslužbě a 
potom na pěkném posezení v Orlovně. Děkuji za Vaši účast a také příspěvek do  sbírky při 
tomto setkání. Sbírka činila 2.178,- Kč a bude odeslána na pomoc Filipínám. Své 
poděkování adresuji také těm, kteří připravili pohoštění a zajistili obsluhu. Děkuji za 
přípravu orlovny a příjemné zázemí pro obě dvě akce.  

Kostelní sbírka v naší farnosti v neděli 10.11.2013 činila 19.403,- Kč a v neděli 
1.12. činila 10.678,- Kč. Obě dvě sbírky jsou na opravu farního kostela v Dolní Čermné 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.       otec Josef 
 

Stolní kalendáře  
V zákristii kostela 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) 
 

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: josefrousar@seznam.cz 
pastorační asistentka: sr. Ludmila Kubicová, č. tel. 731 604 649. 
 


