
      
                   zprávy z farnosti 
                 DOLNÍ ČERMNÁ                                                                                                                                

                             2. a 3. týden  
                                   2014                     

 
 
 
 
           

2. neděle po Narození Páně  – 5. ledna 2014 
     

PONDĚLÍ  - 6. ledna  - doporučený svátek 
Slavnost Zjevení Páně, 18:00 mše sv. v Dolní Čermné   

Sv. Tři Králové   
ÚTERÝ  - 7. ledna 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   
po Zjevení Páně  -  za dary Ducha Svatého 

STŘEDA  - 8. ledna   7:30 mše sv. v Dolní Čermné   
po Zjevení Páně  -  za Alžbětu Ptáčkovou 

ČTVRTEK – 9. ledna   7:30 mše sv. v Dolní Čermné   
po Zjevení Páně  -  za farníky 

PÁTEK  - 10. ledna 19:00 mše sv. v Dolní Čermné - na poděkování Pánu Bohu 
po Zjevení Páně  a Panně Marii s prosbou o další pomoc a ochranu 

SOBOTA  - 11. ledna 17:00 mše sv. ve Verměřovicích   
po Zjevení Páně  - za Františka Šmoka a rodiče, za Marii Motlovou  

  a rodiče a za všechny zemřelé z rodiny Podlézlovy 

NEDĚLE – 12. ledna 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   

  -  za pana faráře P. Čeňka Ptáčka 

Svátek Křtu Páně 9:00 mše sv. v Petrovicích  -  za Antonína a Matyldu 

  Junkovy a dcery Ludmilu a Marii 

Končí doba vánoční a začíná 10:30 mše sv. v Dolní Čermné - doprovází chrámový sbor 
doba liturgického mezidobí.  - za Jana Hampla a manželku 

 

Příležitost ke svátosti smíření 
Dolní Čermná vždy v neděli 7:00 – 7:25 h. P.Josef Roušar 
 v ostatní dny 30 min. přede mši sv.  

 

Návštěva starších a nemocných farníků:  
Ve středu 8. ledna ve Verměřovicích, ve čtvrtek 9. ledna a v pátek 10. ledna v Dolní Čermné.    
 

Poděkování 
Kostelní sbírka v naší farnosti o slavnosti Narození Páně 25.12.2013 činila 27.821,- Kč. 
Sbírka je věnována na opravu farního kostela v Dolní Čermné. Všem dárcům Pán Bůh 
zaplať.                              otec Josef 
 



Svátek Křtu Páně  – 12. ledna 2014                                  
Od pondělí 13. ledna začíná liturgické mezidobí - 1. týden 

     

PONDĚLÍ  - 13. ledna   
ÚTERÝ  - 14. ledna  Upozorňujeme, že z důvodu čerpání dovolené  

STŘEDA  - 15. ledna  otce Josefa nebudou od pondělí 13. 1. 

ČTVRTEK – 16. ledna  do pátku 17. 1. 2014 v naší farnosti mše svaté. 

PÁTEK  - 17. ledna   
Sv. Antonína, opata   
SOBOTA  - 18. ledna  Dnes začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. 

Panny Marie, 17:00 mše sv. v Petrovicích    
Matky jednoty k řesťanů  - za Josefa a Josefu Hejkrlíkovy a za jejich příbuzné 

 20:00 Lidový ples ve Verměřovicích (viz. níže) 

NEDĚLE – 19. ledna 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   

  -  za Vincence Řeháka, rodinu Řehákovu a Jandovu 

2. neděle v mezidobí 9:00 mše sv. ve Verměřovicích 

 10:30 mše sv. v Dolní Čermné  - za farníky 
   

 

Milí rodiče,  
opět začneme s přípravou dětí na první svaté přijímání, které je naplánováno na 

neděli 25. 5. 2014. Příprava se bude týkat dětí, které chodí do 3. třídy ZŠ a dětí starších, 
které ještě u svého prvního svatého přijímání nebyly.  

Prosíme Vás rodiče, kteří máte zájem o přípravu svého dítěte na přijetí svátostí, 
přihlaste se osobně nebo telefonicky u otce Josefa (tel. 737 747 204) nejpozději do 
čtvrtka 23.1.2014. 

V neděli 26.1.2014 představíme tyto děti farnosti při mši svaté pro děti (v 10:30 
hod.) v kostele v Dolní Čermné. Příprava bude probíhat v 10 hodinových katechezích 
na faře.  

Setkání rodičů těchto dětí se uskuteční v úterý 28.1.2012 od 16.00 hodin na faře 
v Dolní Čermné. Prosíme o účast alespoň jednoho z rodičů, abychom mohli domluvit 
den a hodinu jednotlivých setkání dětí.  
  

 

MO KDU-ČSL ve Verměřovicích a Jablonném nad Orlicí 
 

Vás srdečně zvou na tradiční  45. LIDOVÝ PLES 
V sobotu 18. ledna 2014, v KD Verměřovicích, začátek ve 20 hodin. 

K tanci a poslechu hraje MONITOR Romana Gruse. 
Předtančení a bohaté občerstvení. 

Těšíme se na Vás a přejeme příjemnou zábavu. 
Předprodej místenek: Marie Pecháčková, Verměřovice 141, 

tel.: 774 220 970 (po 18 hodině), e-mail: MPECHAJDA@seznam.cz. Cena místenky: 90,- Kč 
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