
   

                   zprávy z farnosti 

                 DOLNÍ ČERMNÁ                                                                                                                                
                    42., 43. a 44. týden  

                                   2015                     
 

 
 
 
        

28. neděle v mezidobí – 11. října 2015 
       

pondělí – 12. října   

úterý – 13. října 18:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  na dobrý úmysl 

středa – 14. října 18:00 mše sv. v Dolní Čermné  
28. týdne v mezidobí  -  za Vincence Řeháka, rodinu Řehákovu a Jandovu 

čtvrtek – 15. října 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   -  za farníky 
sv. Terezie od Ježíše,   17:00 zkouška zpěvu dětské scholy na faře 

pátek – 16. října 18:30 výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné  
sv. Hedviky; 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  

sv. Markéty M. Alacoque  -  na prosbu o dary Ducha Svatého 

sobota – 17. října  NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES V BRNĚ 

sv. Ignáce Antiochijského 19:00 mše sv. v Petrovicích               
    -  za Františka Marka, manželku, dvě dcery a vnučku 

NEDĚLE – 18. října 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   -  lektor. služba: Formánkovi 203 

29. neděle v mezidobí  -  za živé a zemřelé z rodin Macháčkových, rodiny  

  Máchovy, Svatošovy, Trunečkovy a Svobodovy 

Den modliteb za misie;  9:00 mše sv. ve Verměřovicích 

dnešní sbírka je určena         - na poděkování za život a zdraví dětí 

na podporu misií 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře   -  lektor. služ.: Málkovi 180 

  -  na dobrý úmysl 
 

Příležitost ke svaté zpovědi 
Mariánská Hora neděle 18. a 25. 10. 15:30 – 15:55 h.  P. Josef Roušar 
Dolní Čermná středa 28. 10. 17:00 – 17:55 h.  
   pátek 30. 10. 15:00 – 16:45 h.  P. Ján Kubis 
    18:00 – 18:55 h. a po mši sv. do 21:00 h. P. Josef Roušar 
Petrovice sobota 31.10. po večerní mši svaté  
Dolní Čermná středa 4. 11. 17:00 – 17:55 h  
   pátek 6. 11. 17:00 – 18:55 h.  
 neděle 7:00 – 7:25 h.  
 ostatní dny  30 minut přede mší svatou  

Verměřovice  čtvrtek 5. 11.  16:30 – 17:55 h.  



29. neděle v mezidobí – 18. října 2015 
 

pondělí – 19. října   

Upozorňujeme, že od 19. do 23. října 2015 
budou mše svaté v naší farnosti 
podle zde uvedeného rozpisu. 

 

úterý – 20. října  
středa – 21. října  

čtvrtek – 22. října  

svátek sv. Jana Pavla II.  

pátek – 23. října   

sobota – 24. října 9:00 celkový úklid kostela v Dolní Čermné a jeho okolí 
29. týdne v mezidobí 19:00 mše sv. ve Verměřovicích   

    -  za Oldřicha Rybku, rodiče a sourozence 
Změna času: ve 3 hod. na 2 hod. 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   -  lektor. služba: Müllerovi 177 

NEDĚLE – 25. října  -  za Marii Nastoupilovou a manžela 

30. neděle v mezidobí 10:00 mše sv. v Jakubovicích  -  za Annu a Petra Mikulovy 

V Jakubovicích dnes slavíme  16:00 mše sv. na Mariánské Hoře -lektor. služ.:Kužílkovi 202 HČ 

posvěcení kostela.  -  za Jarmilu Menclovou, manžela a rodiče 

pondělí – 26. října  1. kolo voleb do Pastorační rady farnosti – návrhy kandidátů   

  25. 10. – 6. 11. 2015  (viz Poutník Říjen 2015, str. 7.) 

úterý – 27. října  Dnes mše svatá nebude. 

středa – 28. října 18:00 mše sv. v Dolní Čermné  
svátek sv. Šimona a Judy,  -  za Ladislava Filáčka, manželku Ludmilu a syna Jiřího 

apoštolů   

čtvrtek – 29. října 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   
30. týdne v mezidobí  -  za nová kněžská a řeholní povolání 

pátek – 30. října 18:30 výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné  
svátek Výročí posvěcení 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  

katedrály v Hradci Králové  -  za Boží pomoc v nemoci 

sobota – 31. října 19:00 mše sv. v Petrovicích   
30. týdne v mezidobí  -  za rodinu Majvaldovu a Novákovu 

NEDĚLE – 1. listopadu 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   -  lektor. služba: Bláhovi 457 

slavnost  -  za Marii Křivohlávkovou a manželku Marii 

VŠECH SVATÝCH 9:00 mše sv. ve Verměřovicích 

  - za Karla Faltuse, manželku, rodiče a sourozence 
 10:30 mše sv. v Dolní Čermné  -  lektor. služba: Pecháčkovi 330 

    -  za farníky 

 15:00 pobožnost na hřbitově ve Verměřovicích 
 

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 


