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33. neděle v liturgickém mezidobí  –  17. listopadu 2019 

    
neděle 

17. 
listopadu 

33. neděle v mezidobí 

DEN BIBLE 

 

8:00 

9:30 

 

11:00 

 

mše sv. v Dolní Čermné  – za farníky 

mše sv. ve Verměřovicích – výročí posvěcení 
kostela  –  za † Renatku Jahlovou 

mše sv. v Dolní Čermné  –  za rodinu 
Holečkovu, dceru Bohuslavu a za duše v očistci 

pondělí  

18. 11. 

posvěcení římských bazilik 
sv. Petra a sv. Pavla  

  

úterý 

19.11. 

33. týdne v mezidobí 17:30 

18:00 

svátost smíření 

mše sv. v Dolní Čermné  –  na úmysl  –  H.  

středa 

20. 11. 

33. týdne v mezidobí 17:30 

18:00 

svátost smíření 

mše sv. v Dolní Čermné  –  za † z rodiny 
Jansovy 

čtvrtek  

21. 11. 

zasvěcení Panny Marie v 
Jeruzalémě 

7:30 mše sv. v Dolní Čermné  –   za Elišku 
Cejnarovu, rodinu a duše v očistci 

pátek 

22. 11. 

památka sv. Cecílie, panny 
a mučednice 

18.30 

19:00   

svátost smíření  

mše sv. v Dolní Čermné  –   zaměřena pro 

mládež  –  za Vojtěcha a Marii Pecháčkovy, dceru  
Bohuslavu a syna Jiřího,           po mši adorace 

sobota 

23. 11. 

  

Slavnost sv. Klementa I., 
papeže  a mučedníka, 
hlavního patrona 
Královéhradecké diecéze 

 

16:30 

17:00 
 
 

adorace a svátost smíření ve Verměřovicích 

mše sv. ve Verměřovicích – za Marii Záleskou, 
manžela a oboje rodiče 

neděle 

24. 
listopadu 

 

SLAVNOST 

JEŽÍŠE KRISTA 

KRÁLE 

 

8:00 

 

9:30 

11:00 

 

mše sv. v Dolní Čermné  –  za Annu Markovou, 
varhanici, Josefa Mačáta, Josefa Appla a Josefa 
Mareše  
mše sv. v Petrovicích  –  za † z rodiny Budišovy, 
Boží požehnání a ochranu Panny Marie žijícím 
mše sv. v Dolní Čermné – za farníky 



 

Svátost smíření  
 Příležitost ke svaté zpovědi je vždy půl hodiny před mší svatou. 
 
Sbírky 
 Sbírka na pojištění kostelů a církevních budov v diecézi vynesla v naší farnosti 8.155,-

Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 
 Dnes je Den Bible a u této příležitosti se uskuteční sbírka na České katolické 

biblické dílo a český biblický apoštolát. 
 

30. výročí pádu komunistického režimu  

 V listopadu letošního roku si naše společnost připomíná 30. výročí pádu totality, která 
po dlouhá desetiletí devastovala naši zemi. Na Českou biskupskou konferenci se 
obrátila organizace Post Bellum s prosbou, zda by se naše farnosti mohly připojit k 
oslavě tohoto výročí zvoněním na kostelní zvony v neděli 17. listopadu. Proto se 
rozezní kostelní zvony v neděli 17. listopadu, symbolicky v 17 hodin 11 minut, 
jako připomínka listopadových událostí roku 1989. 

Rok 2020 bude Rokem Bible 

 Na neděli 17. listopadu, tj. týden před Slavností Ježíše Krista Krále, připadá tradiční 
Den Bible, jehož cílem je podpořit šíření Bible v našich zemích. Příští rok vyhlásila 
Katolická biblická federace Rokem Bible, který se začne slavit o první neděli adventní 
1. prosince 2019 a potrvá až do památky svatého Jeronýma 30. září 2020. 

 

Papež připomněl svatořečení sv. Anežky  
 Poté, co bylo shrnutí katecheze přeloženo do sedmi jazyků, obrátil se Svatý otec k 

poutníkům z České republiky: 

„Srdečně vítám poutníky z České republiky společně s kardinálem Dominikem 
Dukou z Prahy, arcibiskupem Janem Graubnerem z Olomouce, se všemi biskupy 
Čech, Moravy a Slezska a společně s představiteli veřejného života. Jste zde dnes 
proto, abyste si připomněli výročí kanonizace sv. Anežky České, kterou 
uskutečnil zde v bazilice sv. Petra před třiceti lety sv. Jan Pavel II. Kéž se sv. 
Anežka, kterou zde připomíná vámi přinesená socha, za vás i nadále 
přimlouvá. Kéž s novým nadšením žijete podle evangelia mezi tolika 
spoluobčany, kteří Pána Ježíše ještě neznají, a nasazujete své síly pro společné 
dobro. Finanční sbírka pro chudé, kterou jste uskutečnili ve jménu sv. Anežky, je 
toho krásným znamením. Srdečně vám děkuji. Ať vám všem Pán požehná!“ 

                                                             Jeho pozdrav tlumočil do českého jazyka P. Milan Glaser z Radio Vaticana. 
 
 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 


