
 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 29. července do 4. srpna 2019 

 

neděle 17. neděle v mezidobí  10:00 mše sv. v Dolní Čermné  –  za farníky 

28. července       Dnešní sbírka je určena   11:00 setkání farnosti v orlovně v Dolní Čermné  

 na opravy ve farnosti   16:00  mše sv. na Mariánské Hoře   

   –  za Emila Šilara, manželku a sestru Ludmilu  

pondělí  sv. Marty       
29. 7.    

úterý 17. týdne v mezidobí     V pondělí 29. 7., v úterý 30. 7. 
30. 7.   a ve středu 31. 7. 2019 mše svaté nebudou. 

středa sv. Ignáce z Loyoly, kněze    
31. 7.     

čtvrtek sv. Alfonsa M. z Liguori,   18:00 adorace a svátost smíření ve Verměřovicích  

1. 8. biskupa a učitele církve 19:00  mše sv. ve Verměřovicích    

pátek 17. týdne v mezidobí; 18:00 adorace a svátost smíření v Dolní Čermné 
2. 8. první pátek v měsíci 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  

   – za Františka Křivohlávka a manželku Marii  

sobota 17. týdne v mezidobí    7:30  mše sv. v Dolní Čermné  
3. 8.   – za mír a pokoj ve světě  

 19:00 mše sv. ve Verměřovicích   – za Annu a Jana 
     Markovy, rodiče a sourozence 

neděle 18. neděle v mezidobí  8:00 mše sv. v Petrovicích   
4. srpna         – za Vlastimila Nováka a rodiče z obojí strany  

  9:30 mše sv. v Dolní Čermné  –  za farníky  

  16:00  mše sv. na Mariánské Hoře   

   

Přivítání ve farnosti            
Od 1. srpna 2019 nastupuje do naší farnosti nový duchovní správce P. Ľubor Schlossár 
z Komunity Gratia. Přichází k nám z Nového Bydžova se svojí komunitou.     
Otec Ľubor bude od 1. srpna 2019 sloužit mše svaté, jak jsou uvedeny výše. V neděli 4. 
srpna při mši svaté v Dolní Čermné v 9:30 h. Mons. Pavel Rousek, biskupský vikář pro 
diakonii a pastoraci, uvede a představí otce Ľubora a Komunitu Gratia farnosti.  
 

 

Kontakt:  
děkan farnosti: P. Ľubor Schlossár: č. tel. 731 402 265, e-mail: kom.gratia@centrum.cz 
kostelník: pan Stanislav Moravec: č. tel. 732 467 535.  
 


