
      
                      zprávy z farnosti 
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                             47 a 48. týden  
                                     2018                    

 
 
 
 
  
  

33. neděle v mezidobí – 18. listopadu 2018 
     

pondělí  33. týdne v mezidobí     
19. 11.      

úterý 33. týdne v mezidobí   18:00 mše sv. v Dolní Čermné   

20. 11.    
středa Zasvěcení Panny Marie    18:00 mše sv. v Dolní Čermné  –  za Annu Markovou, 
21. 11. v Jeruzalémě  bývalou varhanici, Josefa Mačáta, Josefa Appla 

   a Josefa Mareše, bývalé kostelníky 

čtvrtek sv. Cecílie,  7:30  mše sv. v Dolní Čermné   
22. 11.   panny a mučednice      

pátek slavnost sv. Klementa I.,   18:30 adorace a svátost smíření v Dolní Čermné   
23. 11. papeže a muč., hl. patrona 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  – za Vojtěcha a Marii  

 královéhradecké diecéze  Pecháčkovy, dceru Bohuslavu a syna Jiřího 
  19:45 adorace v Dolní Čermné (hudbou a zpěvem  

   doprovází mládež) 

sobota sv. Ondřeje, kněze     17:00 mše sv. ve Verměřovicích    
24. 11. a druhů, mučedníků  –  za Jiřího Stejskala  

neděle Slavnost JEŽÍŠE  7:30 mše sv. v Dolní Čermné   
25. listopadu KRISTA KRÁLE  –  za Elišku Cejnarovou a duše v očistci  

  9:00 mše sv. v Petrovicích   

    –  za rodinu Junkovu a Hofmanovu 

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

pondělí  34. týdne v mezidobí     
26. 11.      

úterý 34. týdne v mezidobí   18:00 mše sv. v Dolní Čermné   

27. 11.   –  za Jana Smejkala, rodiče a dva bratry  
středa 34. týdne v mezidobí   18:00 mše sv. v Dolní Čermné   
28. 11.     

čtvrtek 34. týdne v mezidobí   7:30  mše sv. v Dolní Čermné   
29. 11.     –  na poděkování Pánu Bohu za dar 60 let života 

pátek svátek sv. Ondřeje,  18:30 adorace a svátost smíření v Dolní Čermné   
30. 11. apoštola 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   

     



sobota 34. týdne v mezidobí   15:00 mše sv. na Mariánské Hoře   
1. 12.  17:00 mše sv. v Petrovicích  –  za Pavla Filipa, 

   za živé i zemřelé z rodiny Vondrovy a Filipovy  
   po mši svaté svátost smíření v Petrovicích 

neděle 1. neděle adventní 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  –  za farníky  

2. prosince  Začíná cyklus C  9:00 mše sv. ve Verměřovicích   
 nedělního lekcionáře   –  za Ludmilu Švecovou, manžela a celý rod  

 Sbírka je věnována  10:30 mše sv. v Dolní Čermné   

 na kněžský seminář  –  za Pavla Faltejska, rodiče a bratry 

 

Příležitost ke svátosti smíření: 
v Dolní Čermné - v neděli od 7:00 h. do 7:25 h., v ostatní dny vždy 30 minut před mší svatou 
v Petrovicích  - v sobotu 1.12. po večerní mši svaté 
 

Adventní věnce budeme žehnat v sobotu 1. 12. v Petrovicích před mší svatou v 17:00 h., 
v neděli 2. 12. ve Verměřovicích v 9:00 h. a v Dolní Čermné v 7:30 h. a v 10:30 h.  
  

Poděkování 
Výtěžek sbírky v neděli 21. 10. 2018 na misie činil 10.337,- Kč a v neděli 4.11. na opravy ve farnosti 
činil 17.130,- Kč. Děkuji všem dárcům, Pán Bůh zaplať.       
 

Adventní duchovní obnova v naší farnosti se uskuteční v pátek 7. 12. a v sobotu 8. 12. 2018. 
Obnovu zahájíme v pátek 7. 12. při večerní mši svaté v 19 hodin. V sobotu 8. 12. budeme mše svatá 
v 8:00 hodin v kostele v Dolní Čermné a po ní se sejdeme na dopolední blok přednášek v Orlovně 
v Dolní Čermné. Obnovu zakončíme společnou adorací v kostele. Duchovní obnovu povede P. 
Mikuláš Selvek, premonstrát z Milevska. 
 

Rorátní mše svatá 
V sobotu 15. 12. ráno v 6:45 hodin se sejdeme v kostele v Dolní Čermné ke slavení rorátní mše 
svaté. Tato mše svatá bude zaměřená pro děti a zpěvem a hudbou ji doprovodí naše dětská schola. 
Kostel bude osvětlen pouze světlem svící, proto si vezměte svoji lampičku nebo svíci. Po mši svaté 
se všichni setkáme na faře u společné snídaně a po ní bude následovat adventní program pro děti.    
                     

První svaté přijímání dětí 2019 
Od února 2019 zahájíme přípravu dětí na první svaté přijímání. Příprava se bude týkat dětí, které 
chodí do 3. třídy ZŠ a popř. dětí starších.  Prosíme rodiče, aby své děti přihlásili na přípravu u otce 
Josefa do konce kalendářního roku 2018.  
Setkání rodičů proběhne v úterý 8. 1. 2019 od 16:00 h. na faře v Dolní Čermné. O účast prosíme 
alespoň jednoho z rodičů, abychom mohli domluvit den a hodinu jednotlivých setkání dětí.  
První setkání dětí bude v sobotu 26. 1. od 9:00 do 11:00 h. na faře v Dolní Čermné.  
V neděli 27. 1. při mši svaté v 10:30 h. v Dolní Čermné děti představíme farnosti.   
Slavnost prvního svatého přijímání bude v neděli 26. 5. 2019. 
           otec Josef  
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