
      
                      zprávy z farnosti 
                    DOLNÍ ČERMNÁ          

                             43 a 44. týden  
                                     2018                    

 
 
 
 
  
  

29. neděle v mezidobí – 21. října 2018 
     

pondělí  sv. Jana Pavla II. papeže     
22. 10.      

úterý 29. týdne v mezidobí   18:00 mše sv. v Dolní Čermné   

23. 10.   –  za kostelníka Josefa Mareše 
středa 29. týdne v mezidobí   18:00 mše sv. v Dolní Čermné   
24. 10.   –  za Jarmilu Menclovou, manžela a rodiče  

čtvrtek 29. týdne v mezidobí   7:30  mše sv. v Dolní Čermné   
   –  ke cti Panny Marie, za uzdravení, 
   za dary Ducha svatého a duše v očistci 

25. 10.      19:00 jednání Pastorační rady farnosti 

pátek 29. týdne v mezidobí   18:30 adorace a svátost smíření v Dolní Čermné   
26. 10.  19:00 mše sv. v Dolní Čermné   

   –  za zemřelé a nemocné spolužačky  
sobota 29. týdne v mezidobí   19:00 mše sv. v Petrovicích  –  za Karla a Václava 
27. 10.   Formánkovy, oboje rodiče a Miroslava Dolečka  

   po mši svaté příležitost ke svátosti smíření  

Končí letní čas. Ve 3 hod. budou 2 hod. 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  –  za Ladislava  

neděle 30. neděle v mezidobí  Filáčka, manželku Ludmilu a syna Jiřího  

28. října   10:00 mše sv. v Jakubovicích  –  za Marii a Antonína  

 V Jakubovicích slavíme   Burešovy a živé a zemřelé z jejich rodiny 

 Výročí posvěcení kostela 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře, při světle svící; 

   zakončení poutní sezóny 
   –  za Marii Nastoupilovou a manžela  
  18:00 - 20:00 h.  svátost smíření v Dolní Čermné 

 

Příležitost ke svátosti smíření  

Petrovice  sobota 27. 10. po večerní mši svaté P. Josef Roušar 

Dolní Čermná  neděle 28. 10. 18:00 – 20:00 h.  

 středa 31. 10. 16:15 – 17:30 h. P. Tomáš Fiala   

 středa 31. 10. po večerní mši svaté do 19:45 h. P. Josef Roušar 

Verměřovice  středa 31. 10. 15:30 – 17:30 h.  
 



30. neděle v mezidobí – 28. října 2018 
     

pondělí  30. týdne v mezidobí     
29. 10.      

úterý svátek Výročí posvěcení  7:30 mše sv. v Dolní Čermné  –  za našeho biskupa  

30. 10. katedrály v Hradci Králové  Jana a celou jemu svěřenou diecézi 
středa 30. týdne v mezidobí   15:30 –  17:30 h. svátost smíření ve Verměřovicích 
31. 10.  16:15 –  17:30 h. svátost smíření v Dolní Čermné 

  18:00 mše sv. v Dolní Čermné   
   – za Karla Bednáře a živé a zemřelé příbuzné 
  18:45 – 19:45 h.  příležitost ke svátosti smíření  

v Dolní Čermné 

čtvrtek slavnost  16:10  pobožnost na hřbitově ve Verměřovicích   
1. listopadu   VŠECH SVATÝCH   16:30 mše sv. ve Verměřovicích   

 - doporučený svátek  –  za Františku Faltusovou, manžela, celou  
   rodinu a duše v očistci 
  18:00  mše sv. v Dolní Čermné   
   –  na úmysl Svatého otce 

pátek VZPOMÍNKA  16:15 pobožnost na hřbitově v Petrovicích   
2. listopadu  NA VŠECHNY 16:30 mše sv. v Petrovicích   

 VĚRNÉ ZEMŘELÉ  –  za zemřelé rodiny Majvaldovy a Mikulovy 
  18:00 mše sv. v Dolní Čermné   
   –  za všechny zemřelé   
   pobožnost na hřbitově v Dolní Čermné   

sobota 29. týdne v mezidobí   15:00 mše sv. na Mariánské Hoře  –  na úmysl dárce 
3. 11.  17:00 mše sv. ve Verměřovicích   

   –  za Marii Záleskou, živé a zemřelé z rodiny  
   Záleskovy a Fidlerovy 

neděle 31. neděle v mezidobí 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   
4. listopadu    –  za Marii Křivohlávkovou a manžela Františka 

 Sbírka je věnována  9:00 mše sv. v Petrovicích  –  za Karla a Růženu 

 na opravy ve farnosti  Fajtovy a rodiče z obojí strany 

  10:30 mše sv. v Dolní Čermné, zaměřená pro děti   

   –  za farníky  
 

Mše svatá zaměřená pro děti 
V neděli 4. 11. 2018 v kostele v Dolní Čermné v 10:30 h. budeme slavit mši svatou zaměřenou pro 
děti. Biblický úkol pro děti zní: Co uviděl Petr a co to znamenalo? (Sk 10,9-15.27-29). 
 

Poděkování 
Výtěžek sbírky v neděli 30. 8. 2018 na podporu hospicového hnutí činil 22 106.- Kč. Děkuji všem 
dárcům, Pán Bůh zaplať.                  otec Josef 
 

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. 


