
 

DDOOLLNNÍÍ  ČČEERRMMNNÁÁ 

 

4. neděle adventní 
19. prosince 2010 

51. týden/2010  

 

 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY    VV  NNAAŠŠÍÍ    FFAARRNNOOSSTTII    OO    VVÁÁNNOOCCÍÍCCHH::  
20. prosince - pondělí – před Štědrým dnem 
21. prosince - úterý – před Štědrým dnem 
Dolní Čermná - od 14.30 h. – do 18.00 h. příležitost ke svátosti smíření – zpovídají: 
   P. Pavel Pokorný z Jablonného nad Orlicí a P. Josef Roušar 
Dolní Čermná - 18.00 h. mše sv. 
22. prosince - středa– před Štědrým dnem 
Dolní Čermná - 17.00 h. mše sv. 
23. prosince - čtvrtek – před Štědrým dnem 
Dolní Čermná - 7.30 h. mše sv. – za Emila a Emílii Andrlovy 

24. prosince - PÁTEK - ŠTĚDRÝ DEN 
Dolní Čermná -   7.30 h. 
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 

25. prosince - SOBOTA - 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 -  NEDĚLE - Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 
Dolní Čermná -   7.30 h. 
Petrovice -   9.00 h. - za Petra a Růženu Duškovy a oboje rodiče 
Dolní Čermná - 10.30 h. 

Příležitost ke sv. zpovědi od 19. 12. do 26. 12. 2010: 
ve farním kostele je vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté (mimo nedělní a sváteční mše svaté v 10.30 h.!), 
v neděli 19. 12. se zpovídá od 14.00 h. do – 17.00 h. a v úterý 21. 12. se zpovídá od 14.30 h. – do 18.00 h. 

AAKKCCEE    VVEE    FFAARRNNOOSSTTII::  
akce den  datum hodina  místo 
výstav Nejsvětější svátosti oltářní úterý 21. 12.  14.30  h.-17.50  h. 
mše sv. z vigilie Narození Páně pátek 24. 12. 16.00 h.  kostel Verměřovice 
2. česká vánoční mše koledová pátek 24. 12. 24.00 h.  kostel Dolní Čermná 
Eduarda Marhuly 
Pastýřská mše koledová sobota 25. 12. 10.30 h.  kostel Dolní Čermná 
Františka Laštůvky 
sváteční nešpory v podání chrám. sboru sobota 25. 12. 15.00 h.  kostel Dolní Čermná 
společná obnova manželských slibů neděle 26. 12.   9.00 h.  kostel Petrovice 
 neděle 26. 12.   7.30 h., 10.30 h. kostel Dolní Čermná 

otec Josef 
 

  


