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                          46. a 47. týden  
                            2010                     

 
 

 
                     

33. neděle v liturgickém mezidobí  -  14. listopadu 2010 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
Od pondělí 15.11. do pátku 19.11. nebudou v naší farnosti slouženy mše svaté.  

V případě zaopatřování a pohřbu volejte P. Jána Kubise z Dolní Dobrouče. 
Kontakt: 605 543 654, 465 543 420. 

PONDĚLÍ   -  15. listopadu            sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve 
ÚTERÝ       -  16. listopadu            sv. Markéty Skotské, sv. Gertrudy, panny 
STŘEDA    -  17. listopadu             sv. Alžběty Uherské, řeholnice  
                                                         Den boje studentů za svobodu a demokracii , státní svátek 
ČTVRTEK   - 18. listopadu 

33. týdne v mezidobí 
16.45  zkouška zpěvu dětské scholy 

PÁTEK       - 19. listopadu 
33. týdne v mezidobí 

16.00  farní knihovna 

SOBOTA     - 20. listopadu 
33. týdne v mezidobí 

  9.00   sportovní setkání ministrantů – dnes v bazénu 
17.00   mše sv. ve Verměřovicích   
            za P. Stanislava Marka a celý rod 

 

NEDĚLE – 21. listopadu 
Slavnost  

JEŽÍŠE KRISTA  KRÁLE  
 

 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné    (lektor. služba: paní Motlová 11) 
             za Vojtěcha Pecháčka a manželku Marii 
 

  9.00   mše sv. v Petrovicích - za Jaroslava Šťástka a manželku 
            Ludmilu, vnuka Vojtu a ostatní z rodiny Šťástkových 
 

10.30   mše sv. v Dolní Čermné – zaměřená pro děti            
            za rodinu Holečkovu a duše v očistci 

 

Příležitost ke svaté zpovědi budete mít vždy 30 minut před začátkem mše svaté.  
 

Biblické hodiny 
Od úterý 23.11.2010 opět zahájíme setkávání nad Písmem svatým. Budeme se scházet v úterý po 
večerní mši sv. od 19.00 hodin na faře v Dolní Čermné. 
                                   otec Josef 
 

 Správné odpovědi testu znalostí z minulého čísla Poutník 45. týdne 2010  
1. – C,  2. – A,  3. – C,  4. – A,  5. – B,  6. – A,  
7. –  3. neděli v říjnu se slaví svatohavelské posvícení a 3. neděli po něm slavíme posvícení  v Dolní 
Čermné a o týden později ve Verměřovicích.  
8. – Pouť ke sv. Františku Xaverskému v Petrovicích slavíme 2. neděli v květnu.  



Přijměte pozvání na cestu… 
V sobotu 27. listopadu 2010 se uskuteční v orlovně v Dolní Čermné   

                      D e n   B i b l e 
Mezi 9. a 17. hodinou nahlédneme do historie Knihy knih, do života lidí, které 
Slovo výrazně ovlivnilo.  
Cílem této akce není zkoušet vaše znalosti Písma svatého, ale setkání – 
s Bohem, bližními, se sebou…  

Budete mít možnost vyzkoušet si stavbu věže – i její pád, zvítězit nad Goliášem, spravedlivě soudit, 
ulovit nějakou tu rybičku z Genezaretského jezera, napsat pravdivý dopis Bohu, či „vyrůst“ se 
Zacheem… a po vší té námaze se občerstvit tradičním svátečním chlebem židů - chalou …  
Nezáleží na věku, ale na chuti objevovat Boží dílo!  
Přijďte kdykoliv během dne a pozvěte i své sousedy a přátele. 
                        Na naše společné setkání se těší Římskokatolická farnost v Dolní Čermné 

                                    přijměte pozvání na cestu … 
                                  

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE  -  21. listopadu 2010 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
     PONDĚLÍ  -  22. listopadu        sv. Cecílie, panny a mučednice 

ÚTERÝ       -  23. listopadu     
Slavnost sv. Klimenta I.,  

hlavního patrona 
královéhradecké diecéze  

18.00   mše sv. v Dolní Čermné  
            za Annu Markovou, bývalou varhanici,  
            za Josefa Appla a Josefa Mačáta, bývalé kostelníky 
19.00   biblická hodina na faře v Dolní Čermné 

STŘEDA      - 24. listopadu     
sv. Ondřeje Dung-Laca,  

kněze a druhů, mučedníků 

18.00   mše sv. v Dolní Čermné   
            za Jana Smejkala, rodiče a bratra 
19.00   náboženství pro středoškoláky na faře 

ČTVRTEK   - 25. listopadu     
sv. Kateřiny Alexandrijské, 

panny a mučednice 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné   
            za Josefa Hrdinu a jeho rodiče a za Václava Zouhara 
16.45    zkouška zpěvu dětské scholy 

PÁTEK       - 26. listopadu     
34. týdne v mezidobí  

19.00   mše sv. v Dolní Čermné  -  za Petra Mikulu a jeho rodiče 
            po mši sv.  společná adorace za počatý lidský život 

SOBOTA     - 27. listopadu     
34. týdne v mezidobí 

  9.00 - 17.00  Den Bible v orlovn ě v Dolní Čermné   (viz. výše) 
17.00   mše sv. v Petrovicích  (na začátku žehnání advent. věnců) 
             za Rudolfa Vondru a duše v očistci 

 

NEDĚLE – 28. listopadu 
1. NEDĚLĚ ADVENTNÍ  

 

Na začátku každé mše sv. 
žehnání adventních věnců. 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné         (lektor. služba: Kunertovi 12) 
            za farníky 
  9.00   mše sv. ve Verměřovicích   
            za rodinu Duškovu a Pomikálkovu   
10.30   mše sv. v Dolní Čermné        (lektor. služba: Faltusovi 356) 
            za Jana Hubálka a celý rod z obojí strany 
16.00  ekumenická bohoslužba v kostele Dolní Čermné  
           zakončená přátelským posezením v orlovně.  

   Poutník  -  vydává :  Římskokatolická farnost            Změny ve vydání jsou vyhrazeny !! 

                             561 53  DOLNÍ ČERMNÁ 1 ,  č. tel.: 465 393 149 
 administrátor farnosti:  P. Josef Roušar, č. tel. 737 747 204, e-mail: josefrousar@seznam.cz 


