
                                                                                   zprávy z farnosti 
                   DOLNÍ ČERMNÁ                                                                                                                                

                                    27. týden  
                                    2020                    

 
 
 
 
    

13. neděle v mezidobí – 28. června 2020  
     

neděle 
28. 6. 

 
13. neděle v 

mezidobí 
 

  7:30    
9:30 

 
 

16:00     
 

mše sv. v Dolní Čermné   
poutní mše sv. Verměřovice – na poděkování a za 
všechny, kteří se starali a starají o náš kostel a za všechny, 
kdo žili a žijí v naší obci 
 mše sv. Mariánská Hora – za † Františka Berana a 
Martu Šilarovou 

pondělí  
        29. 6. 

Slavnost svatých 
apoštolů Petra a  
Pavla 
-doporučený svátek 

18:30 
19:00 

svátost smíření 

mše sv. v Dolní Čermné 

úterý 
30. 6. 

sv. prvomučedníci 
římští 

18:15 
19:00 

svátost smíření 

mše sv. v Petrovicích – za † rodiče Šťáskovy, Mannlovy 
a vnuka 

středa  
1. 7. 

 

  
 

19:00 

               svátost smíření od 17:00  do 18:00  
                      /zpovídá P. Tomáš Fiala/  
mše sv. v Dolní Čermné – ke cti Nejsvětější Krve Páně 

čtvrtek      
 2. 7. 

 

 18:30 
19:00 

svátost smíření 

mše sv. ve Verměřovicích   

pátek 
3. 7. 

svátek sv. Tomáše, 
apoštola 
 
první pátek v měsíci 

  

18:00  
19:00 

 
  

adorace a svátost smíření 

mše sv. v Dolní Čermné – za rodinu Bartoňovu, 
Adamcovu a Zorku 

sobota   
4. 7. 

 

sv. Prokopa, opata  
 
první sobota v 

měsíci 

18:30
19:00

   
 

svátost smíření 

mše sv. Verměřovice – za Věru a Břetislava 
Výprachtických, sourozence, zetě Josefa, Františka a celý 
rod 

neděle  

5. července 

  

 
Slavnost svatých 
Cyrila, mnicha a 

Metoděje, biskupa, 
patronů Evropy 

 

  7:30    
9:30 

 
 

16:00     
 

mše sv. v Dolní Čermné – za pana faráře Čeňka Ptáčka 
mše sv. Petrovice – za † Jaroslavu Vašátkovou, manžela 
a rodiče 
  

mše sv. Mariánská Hora  

 

Sbírka 
 Příští neděli 5. července bude sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov 

(I.)  Za vaše dary Pán Bůh zaplať. 



 
Svátost smíření  
 

 Svátost smíření můžete přijmout v Dolní Čermné každý den půl hodiny přede mší 
sv., v pátek hodinu přede mší sv., na Mariánské Hoře vždy v neděli od 15:30 h. do 
15:55 h.  

 
Návštěvy starých a nemocných lidí po telefonické domluvě  
 
 
Kalendář na příští rok 2021 
 V sakristii si můžete zakoupit kalendář královéhradecké diecéze „Století arcibiskupa 

Karla Otčenáška“ na příští kalendářní rok v ceně 69,- Kč /1 ks. 
                                                                                                  

 

                                                                                                                             

28. týden 

2020 
                   

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – 14. neděle v mezidobí  –  5. července 2020 
     

pondělí  6. 7. sv. Marie Gorettiové, 
panny a mučednice 

  
Od pondělí 6. července do soboty 11. července  

úterý    7. 7.   mše svaté nebudou. 
středa   8. 7.   V případě zaopatřování a pohřbu 

 
čtvrtek  9. 7. 

sv. Veroniky 
Giulianiové, panny; 
 
sv. Augustina Žao 
Ronga, kněze a druhů, 
mučedníků 

 se obracejte na P. Tomáše Fialu  

z Dolní Dobrouče  

(732 303 370). 

    
pátek  10. 7.    

sobota 11. 7. svátek sv. Benedikta, 
opata, patrona Evropy 

  

neděle  7:30 mše sv. v Dolní Čermné – za † Anežku 
Pecháčkovou, manžela Bohuslava a syna Vladimíra 

12. července   15. neděle v 
mezidobí 

9:30 mše sv. Verměřovice – za Břetislava a Jiřinu 
Krejsovy, za živé i zemřelé členy rodiny 

  16:00 mše sv. Mariánská Hora  

 

  
 
Kontakt:  farář: P. Ľubor Schlossár: č. tel. 731 402 265, e-mail: kom.gratia@centrum.cz 


