
 

 

ZZpprráávvyy    zz    ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ    ČČEERRMMNNÁÁ 

 

4. neděle adventní 
21. prosince 2008 
52. týden/2008 – 

1. týden/2009 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY    VV  NNAAŠŠÍÍ    FFAARRNNOOSSTTII    OO    VVÁÁNNOOCCÍÍCCHH::  
22. prosince - Pondělí – po 4. neděli adventní 

Dolní Čermná - od 14.30 h. – do 17.55 h. příležitost ke svátosti smíření – zpovídají: 
   P. Pavel Pokorný z Jablonného nad Orlicí a P. Pavel Seidl 
Dolní Čermná - 18.00 h - za Františka Severina, rodiče a duše v očistci 

23. prosince - Úterý – po 4. neděli adventní 
24. prosince - STŘEDA - ŠTĚDRÝ DEN 

Dolní Čermná - 7.30 h. - za rodinu Leskourovu, Kleinovu a Felhlovu 
Verměřovice - 16.00 h. - za Gabriela Macana 

Tato mše svatá z vigilie slavnosti Narození Páně je určena pro všechny, kteří se nemohou zúčastnit 
půlnoční mše svaté, především pro naše děti. Koledy budeme zpívat za doprovodu kytar. 

Dolní Čermná - 24.00 h. - půlnoční mše svatá - za všechny dobrodince naší farnosti 
Upozorňujeme, že na tuto půlnoční jede autobus. Vyjíždí ve 23.30 hod. z Verměřovic od kostela, pokračuje přes Petrovice 
a zastavuje na všech obvyklých zastávkách. Po mši svaté se vrací autobus zpět. 
25. prosince - ČTVRTEK - Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ – Boží hod vánoční 
Kostelní sbírka je určena na opravu farního kostela v Dolní Čermné. 
Pravidelná ranní mše svatá se, vzhledem k půlnoční bohoslužbě ve farním kostele v Dolní Čermné, dnes nekoná!! 

Verměřovice - 9.00 h. - za Josefa Maříka 
Dolní Čermná - 10.30 h. - za farníky - slavná zpívaná mše svatá 
Dolní Čermná - 15.00 h. - zpívané latinské nešpory s požehnáním 

26. prosince - PÁTEK - Svátek sv.Štěpána, prvomučedníka 
Dolní Čermná - 7.30 h. - za Ludmilu Marešovou a vnuka 
Petrovice - 9.00 h. - za Petra a Růženu Duškovy a oboje rodiče 
Dolní Čermná - 10.30 h. - za Emila a Emílii Andrlovy - rytmická mše svatá 

27. prosince - Sobota -  Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 
Verměřovice - 17.00 h. - na poděkování za dar 50 let života s prosbou o další Boží pomoc a ochranu 
Dolní Čermná – fara 19.00 h. - vánoční setkání farníků a posezení při sklence vína 

Na začátku setkání požehnáme připravené víno. Podle křesťanské tradice apoštol Jan kdysi požehnal nádobu s otráveným vínem 
a zbavil tím jed jeho účinku. Žehnání vína v den svátku tohoto světce připomíná tuto událost a zdůrazňuje i přikázání lásky 
zaznamenané v jeho spisech. Duchovní správce zve všechny farníky na faru na sklenku dobrého vína!! 
28. prosince - Neděle – Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 
Během dopoledních nedělních bohoslužeb proběhne již tradiční obnova manželských slibů. 

Dolní Čermná - 7.30 h. - na Marii Marešovou a manžela 
Petrovice - 9.00 h. - za Jana Trampotu, manželku a děti 
Dolní Čermná - 10.30 h. - za Boží požehnání pro rodiny naší farnosti 

29. prosince - Pondělí – Pátý den v oktávu Narození Páně 
Dolní Čermná - 7.30 h - na úmysl dárce 

30. prosince - Úterý – Šestý den v oktávu Narození Páně 
31. prosince - Středa – Sedmý den v oktávu Narození Páně 

Dolní Čermná - 7.30 h - za Ladislava Trojana 
Konec občanského roku 2008 - odpolední mše sv. na poděkování za přijatá dobrodiní 
s prosbou o pomoc do nového roku 2009. 
 Dolní Čermná - 16.00 h - na poděkování za přijatá dobrodiní 
1. ledna 2009 - ČTVRTEK - Oktáv Narození Páně - Slavnost MATKY BOŽÍ 
Světový den modliteb za mír. 

Dolní Čermná - 7.30 h. - za farníky 
Verměřovice - 9.00 h. - na úmysl dárce 
Dolní Čermná - 10.30 h. - za Emila a Emílii Andrlovy 

3. ledna - Sobota -  po oktávu Narození Páně, památka Nejsvětějšího jména Ježíš 
Dolní Čermná - 7.30 h. - na úmysl dárce 
Petrovice - 17.00 h. - za rodinu Maixnerovu 

4. ledna - Neděle -  2. po Narození Páně 
Dolní Čermná - 7.30 h - za Matyldu Kroulíkovou, manžela a zetě 
Verměřovice - 9.00 h. - na úmysl dárce 
Dolní Čermná - 10.30 h - za Františka Nováka, manželku a rodiče z obojí strany 

Příležitost ke sv.zpovědi od 22. 12. 2008 do 4. 1. 2009: 
ve farním kostele je vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté (mimo nedělní a sváteční mše svaté v 10.30 h.!), v pondělí 
22. 12. se zpovídá od 14.30 h. – do 17.55 h. a v pátek 2. 1. od 18.00 h. – do 18.55 h. 



 

 

ZZpprráávvyy    zz    ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ    ČČEERRMMNNÁÁ 

 

pokračování  
z předchozí stránky 

AKCE  VE  FARNOSTI: 

akce den datum hodina místo 
zpívaná Česká mše vánoční Jakuba čtvrtek 25. 12. 00.00 h. kostel Dolní Čermná  
J. Ryby „Hej mistře, vstaň bystře!“ 
slavná zpívaná vánoční mše svatá čtvrtek 25. 12. 10.30 h. kostel Dolní Čermná 
sváteční nešpory v podání chrám.sboru čtvrtek 25. 12. 15.00 h. kostel Dolní Čermná 
rytmická mše svatá se zpěvem mládeže pátek 26. 12. 10.30 h. kostel Dolní Čermná 
posezení při sklence vína sobota 27. 12. 19.00 h. fara Dolní Čermná 
mše svatá zaměřená pro děti neděle 28. 12. 10.30 h. kostel Dolní Čermná 
Tradiční šachový turnaj (10.ročník) úterý 30. 12. 15.00 h. fara Dolní Čermná 
„O cenu čermenského faráře“  
společná obnova manželských slibů sobota 27. 12. 17.00 h. kostel Verměřovice 
 neděle 28. 12. 7.30 h., 10.30 h. kostel Dolní Čermná 
 neděle 28. 12. 9.00 h. kostel Petrovice 
děkovná bohoslužba na závěr roku 2008 středa 31. 12. 16.00 h. kostel Dolní Čermná 
společná adorace před Eucharistií čtvrtek 1. 1. 15.00 h. kostel Dolní Čermná 
farní knihovna pátek 2. 1. 16.00 – 17.00 h. fara Dolní Čermná 
adorace před vystavenou Eucharistií pátek 2. 1. po mši svaté kostel Dolní Čermná 
Tříkrálová sbírka - v době od  2. 1.  Dolní Čermná 
charitativní sbírka do 11.1.  Verměřovice, Petrovice 

otec Pavel
 


