
 
 zprávy z farnosti 

 DOLNÍ ČERMNÁ 
 41. týden 
 2019 

 
 
 
 
 
   

27. neděle v liturgickém mezidobí – 6. října 2019 

    
  8:00 mše sv. v Petrovicích  

neděle 
6. října 

27. neděle v mezidobí 9:30 
16:00 

mše sv. v Dolní Čermné – za farníky 
mše sv. na Mariánské Hoře 

pondělí 
7. 10. 

Panny Marie Růžencové   

úterý 

8. 10. 

sv. Simeona 17:30 

18:00 

modlitba sv. růžence 

mše sv. v Dolní Čermné    

středa 

9. 10. 

sv. Dionýsia a druhů 17:30 

18:00 

modlitba sv. růžence 

mše sv. v Dolní Čermné – za † Zorku 

čtvrtek 

10. 10. 

27. týdne v mezidobí 7:00 

7:30 

 

modlitba sv. růžence 

mše sv. v Dolní Čermné – na úmysl 

setkání pastorační rady o 19:00 h. 

pátek 

11. 10. 

 

sv. Jana XXIII. pp 
18:30 

 

19:00 

adorace a svátost smíření v Dolní Čermné  

modlitba sv. růžence 

 mše sv. v Dolní Čermné – za rod. Bednářovu, 
Lenouchovu a Vitouchovu 

sobota 

12. 10. 

 

sv. Radima  

 

 

17:30
18:00 

setkání ministrantů na faře  9:30 hod. 

modlitba sv. růžence v Petrovicích 

mše sv. v Petrovicích 

 
neděle     

13. října 

 

28. neděle v mezidobí  

8:00 
 

9:30 

mše svatá ve Verměřovicích - na poděkování za 
85 let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu 
mše sv. v Dolní Čermné zaměřená pro děti  
- za farníky 

  16:00 mše svatá na Mariánské Hoře – za † Martu 
Kunertovou a sourozence 

 
Informace z farnosti 
Od 1. 10. 2019 budou večerní mše sv. od 18:00 h., kromě páteční mše svaté, která je v 19:00 h. 
V sobotu 12. 10. v 9:30 h. bude setkání ministrantů na faře.  
 



 
Mše svatá zaměřená pro děti  
V neděli 13. 10. 2019 v kostele v Dolní Čermné v 9:30 h. budeme slavit první mši svatou v tomto 
školním roce zaměřenou pro děti.  
 

Máme NÁVRH na farní pouť do katedrály v Hradci Králové k uctění relikvie sv. 
Vincence de Paul, která by se měla uskutečnit výjimečně v týdnu ve středu 6. listopadu 2019. 
Byl to francouzský kněz, zakladatel kongregace Lazaristů, sester Vincentek, reformátor francouzské 
Církve a jeden ze zakladatelů evropské charity a péče o chudé. Podrobný program ještě upřesníme. 
Orientační cena zájezdu bude 200,-Kč při plně obsazeném autobusu (47 lidí). Zájemce o 
společnou cestu autobusem s obědem prosíme, aby se zapisovali na připravený formulář v našich 
kostelích do konce týdne.  
 
Příležitost ke svátosti smíření  
Dolní Čermná – v týdnu 30 minut před mší svatou, Mariánská Hora - vždy v neděli od 15:30 h. 
do 15:55 h.  
Petrovice - v sobotu 12. 10.   30 minut před mší svatou. 
 

Pozvánka k modlitbě růžence 
KDO  CHCE A MŮŽE  
V měsíci říjnu se budeme modlit pobožnost sv. růžence půl hodiny přede 

mší sv.  /od 17:30 h./:   
úterý   - tajemství bolestná - kněz, jáhen, sestry                            

středa  - tajemství slavná -  dospělí                         

čtvrtek /ráno od 7:00 h./ - tajemství světla - senioři 

pátek  - od 18:30 h. tajemství bolestná - děti /mládež 

 

   

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

 


