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                                     2018                    

 
 
 
 
  
  

3. neděle adventní – 16. prosince 2018 
     

pondělí  předvánoční týden   
17. 12. 17. prosince     

úterý 18. prosince   16:30 příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné   
18. 12.  18:00 mše sv. v Dolní Čermné   

   –  na poděkování s prosbou o další ochranu 

středa 19. prosince   16:30 příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné   
19. 12.  18:00 mše sv. v Dolní Čermné  –  za paní  Vendulku 

   Fišerovou a na poděkování za dar jejího života  

čtvrtek 20. prosince   7:30  mše sv. v Dolní Čermné  –  za Víta a Anežku 
20. 12.      Brokešovy, syna Josefa a dceru Marii  

pátek 21. prosince   18:30 adorace a svátost smíření v Dolní Čermné   
21. 12. sv. Petra Kanisia, 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   

 kněze a učitele církve  – za Josefa Hrdličku, rodiče a duše v očistci  
  20:00 – 21:00  příležitost ke svátosti smíření 
   v Dolní Čermné   

sobota 22. prosince   17:00 mše sv. ve Verměřovicích    
22. 12.    

neděle 4. neděle adventní  7:30 mše sv. v Dolní Čermné  –  za Filomenu  
23. prosince     Adrlovou, sourozence a duše v očistci  

  9:00 mše sv. v Petrovicích   

   –  za Petra a Marii Stejskalovy a zetě Vlastimila 

  10:30 mše sv. v Dolní Čermné  –  za Josefa a Marii  

   Hrdinovy, vnučku Marušku a živou rodinu  
     

Příležitost ke svátosti smíření  
Dolní Čermná neděle 16. 12. 14:00 – 17:00 h. P. Pavel Pokorný, P. Pavol  
 2018  Sandánus, P. Josef Roušar 
 úterý 18. 12.  16:30 – 17:55 h.,  

po domluvě také po mši svaté  
P. Josef Roušar 

 středa 19. 12. 16:30 – 17:55 h.,  
po domluvě také po mši svaté 

 

 pátek 21. 12.  18:30 – 18:55 h., 20:00 – 21:00 h.  
 



 

Žehnání domácnostem   
Během měsíce ledna 2019 se v naší farnosti uskuteční žehnání domácnostem. Během svátků si 
můžete vyplnit přihlášku a vložit ji do schránky s nápisem Žehnání domácnostem. Přihlášky a 
schránky budou připraveny v našich kostelích. 
 

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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