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BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY    VV    TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU::  

26. listopadu - pondělí  34. týdne v mezidobí 
18.00  Dolní Čermná – za Jana Smejkala, rodiče a bratra 

28. listopadu - středa  34. týdne v mezidobí 
18.00  Dolní Čermná – za Rudolfa Lochmana a duše v očistci 

29. listopadu - čtvrtek  34. týdne v mezidobí 
6.45 Dolní Čermná – na úmysl dárce 

30. listopadu - pátek  Svátek sv.Ondřeje, apoštola 
19.00 Dolní Čermná – za Josefa Jansu a duše v očistci 

1. prosince - sobota  první sobota v měsíci, zasvěcená úctě Neposkvrněného srdce Panny Marie 
7.30 Dolní Čermná – za Boží požehnání pro činnost skautů a skautek 
17.00 Petrovice – za Františka Marka, manželku a vnučku Ludmilu 

2. prosince - neděle – 1. adventní – začátek nového církevního roku 
Na začátku mše svaté v každém kostele bude následovat obřad požehnání adventních věnců! 

Dolní Čermná - 7.30 h. – na dobrý úmysl 
Verměřovice - 9.00 h – za rodiče Markovy a Duškovy, jejich sourozence a rodiče 
Dolní Čermná - 10.30 h. – za farníky 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít: 
Ve farním kostele: vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté. 

Akce  ve  farnosti: 
akce den  čas hodina místo 
zkouška zpěvu na mše svaté pro děti pondělí 26. 11. 16.15 h. fara Dolní Čermná 
biblická hodina středa 28. 11. 19.00 h. fara Dolní Čermná 
Dětské klubíčko čtvrtek 29. 11. 9.00 h. fara Dolní Čermná 
zkouška chrámového sboru pátek 30. 11. 20.00 h. Dolní Čermná 

(Pa) 
 Nechť je Pán s tebou, aby ti ukázal správnou cestu. 

Nechť je Pán vedle tebe, aby tě objímal a ochraňoval. 
Nechť je Pán pod tebou, aby tě zachytil, až budeš padat. 
Nechť je Pán v tobě, aby tě utěšil, až budeš smutný. 
Nechť je Pán ve tvém okolí, aby tě ubránil, až tě přepadne nepřítel. 
Nechť je Pán nad tebou a žehná ti. 
Tak ti žehnej dobrotivý Bůh! 

Zůstaň s námi, Pane, neboť už bude večer a den se nachýlil ke konci! 
Zůstaň s námi, se všemi lidmi! 
Zůstaň s námi na sklonku dne, na sklonku života, do skonání světa! 
Zůstaň s námi ve své milosti a dobrotě, ve svém slově, 
ve svých svátostech, ve své útěše a požehnání! 
Zůstávej s námi pokaždé, když nás zahalí noc zármutku a úzkosti, 
noc pochybností a zápasů, noc hořkosti smrti! 
Zůstávej při nás, při všech svých dětech v časnosti i věčnosti! Amen.  


