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31. neděle v liturgickém mezidobí  –  3. listopadu 2019 

    
neděle 31. neděle v mezidobí 8:00 mše sv. v Dolní Čermné – za Marii 

Křivohlávkovou a manžela Františka 
3.11. 

 
9:30 

 
11:00 

mše sv. v Petrovicích – za rodiny Majvaldovu 
a Mikulovu 
mše sv. v Dolní Čermné zaměřena pro děti – 
za farníky 

pondělí  památka sv. Karla 
Boromejského, biskupa 

  

4. 11.    

úterý 

5.11. 

památka sv. Zachariáše a 
sv. Alžběty, rodičů sv. Jana 
Křtitele 

17:30 

18:00 

svátost smíření v Dolní Čermné 

mše sv. v Dolní Čermné – za Marii 
Nastoupilovou, manžela Františka a syna Josefa 

středa 

6. 11. 

výročí Posvěcení farního 
kostela sv. Jiří   
/slavnost se přesouvá na 
neděli/ 

 mše sv. nebude    

/putování za ostatky sv. Vincenta de Paul do 
katedrály v Hradci Králové/ 

čtvrtek 31. týdne v mezidobí 7:30 mše sv. v Dolní Čermné – za Ladislava Vacka, 
bratra a rodiče z obojí strany 

7. 11.       

pátek 31. týdne v mezidobí 18.30 svátost smíření v Dolní Čermné   

8. 11.  19:00 mše sv. v Dolní Čermné  pro mládež - za † 
Zdeňka Dvořáka a rodiče,  adorace po mši sv. 

sobota 

9. 11. 

svátek Posvěcení 
Lateránské baziliky 

16:30 

17:00 

svátost smíření v Petrovicích 

mše sv. v Petrovicích – za † otce i syna 
Hrubantovy 

neděle 32. neděle v mezidobí 8:00 mše sv. v Dolní Čermné – za farníky 
10. 

listopadu 
výročí  Posvěcení  kostela 
sv. Jiří 
 

10:00 
 

15:00 

mše sv. v Dolní Čermné – /zpívaná/ – za kněze, 
kteří působili ve zdejší farnosti  
zpívané nešpory a požehnání 

 
 
 



 
 
Poděkování   
Sbírka na opravy ve farnosti vynesla v Dolní Čermné  9 286.- Kč. 
Děkuji všem dárcům, Pán Bůh zaplať.       
 
Informace 
 

 Od 1. do 8. listopadu /Dušičkový oktáv/ je možno získat po splnění tří obvyklých 
podmínek /svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce/ denně 
plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo 
hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto 
získat odpustky částečné. 

 
 Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před mší sv., kromě neděle.  

 
 Biblický úkol pro děti na příští mši sv. v adventním období – 14. 12. Rorátní v 

6:45 h.: Čím každou modlitbu začínáme?  
 

 Kdo by chtěl ještě podpořit misijní dílo, může si zakoupit kalendáře a materiály na 
stolku u bočního vchodu do kostela. Je tam pokladnička. Na kalendáři je cena 
uvedena, ostatní příspěvky jsou dobrovolné dary.  
 

  V rámci putování ostatků sv. Vincenta de Paul po českých a moravských 
diecézích budou tyto vystaveny veřejné úctě 6. 11. od 10.00 hod. v královéhradecké 
katedrále. Po společném programu bude slavena mše sv. v 15:00 hod. o. biskupem 
Janem Vokálem. Z naší farnosti pojedeme auty. Z tohoto důvodu mše sv. v Dolní 
Čermné ve středu nebude. 
 

 Příští neděli bude sbírka na pojištění kostelů a církevních budov v diecézi.  
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 

 


