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33. neděle v mezidobí  – 17. listopadu 2013 
     

PONDĚLÍ  - 18. listopadu   
33. týden v mezidobí   

ÚTERÝ  - 19. listopadu 18:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  za Marušku Hrdinovou 
33. týden v mezidobí   

STŘEDA  - 20. listopadu 15:00 pohřební mše sv. v Dolní Čermné,   
33. týden v mezidobí  rozloučíme se s panem Josefem Trejtnarem z D. Čermné 

 18:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  za Jana Faltejska 

ČTVRTEK – 21. listopadu 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  -  za farníky 
Památka Zasvěcení  15:00 pohřební mše sv. ve Verměřovicích, 

Panny Marie v Jeruzalémě  rozloučíme se s paní Boženou Moravcovou z Verměřovic 

PÁTEK  -  22. listopadu 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
Sv. Cecílie, panny a mučednice  -  za Ladislava Kauckého, jeho rodiče a duše v očistci 

SOBOTA  - 23. listopadu   
Slavnost sv. Klementa I. 17:00 mše sv. ve Verměřovicích  

papeže a mučedníka;  -  za P. Stanislava Marka a celý rod 
hl. patrona královéhradecké diecéze   

   

NEDĚLE – 24. listopadu 7:30 mše sv. v Dolní Čermné      (lektor. služba: Marešovi 172) 

Slavnost  -  za Vojtěcha Pecháčka a manželku Marii 

JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 9:30 mše sv. v Petrovicích      
  -  za Miroslava a Rudu Vondrovy a Pavla Filipa 

 10:30 mše sv. v Dolní Čermné  - zaměřená pro děti 
  -  za Annu Markovou, bývalou varhanici  
  a Josefa Mačáta a Josefa Appla, bývalé kostelníky 

 

Příležitost ke svátosti smíření 
V Dolní Čermné v neděli od 7:00 h. do 7:25 h. a v ostatních dnech vždy 30 minut přede mší svatou.  
 

Úkol pro děti na mši svatou v neděli 24. listopadu 2013 v Dolní Čermné v 10:30 hodin: 
Namaluj obraz, který prorok vykresluje v Iz 11, 6-9… 
 

Stolní kalendáře  
V zákristii kostela v Dolní Čermné jsou k zakoupení stolní kalendáře na rok 2014: 
Kalendář s Matkou Terezou za 59,- Kč  (vydala Matice cyrilometodějská Olomouc) 
Diecézní kalendář za 50,- Kč  (vydalo Biskupství královéhradecké k 350. výročí založení diecéze) 



Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE  – 24. listopadu 2013 
     

PONDĚLÍ  - 25. listopadu   
Sv. Kateřiny Alexandrijské   

ÚTERÝ  - 26. listopadu 18:00 mše sv. v Dolní Čermné       
34. týden v mezidobí  za Jana Smejkala, rodiče a bratra 

STŘEDA  - 27. listopadu 17:00 zkouška dětské scholy na faře 
34. týden v mezidobí 18:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  za Václava Ptáčka 

ČTVRTEK – 28. listopadu 7:30 mše sv. v Dolní Čermné       
34. týden v mezidobí  za živé a zemřelé členy živého růžence 

PÁTEK  - 29. listopadu 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  za Olgu Vávrovou, manžela, 
34. týden v mezidobí  rodiče a živé a zemřelé z rodiny Vávrovy a Jansovy 

SOBOTA  - 30. listopadu 10:00 Den Bible v naší farnosti v Orlovně v Dolní Čermné  
Svátek sv. Ondřeje, apoštola 17:00 mše sv. v Petrovicích  (s žehnáním adventních věnců)   

  -  za Františka Marka, manželku a vnučku 

NEDĚLE – 1. prosince 7:30 mše sv. v Dolní Čermné      (lektor. služba: Pecháčkovi 330) 

1. neděle adventní  - za Ludmilu a Josefa Faltusovy, syny, snachu a zetě 

Žehnání adventních v ěnců 9:00 mše sv. ve Verměřovicích   
dnes p řed každou mší svatou.   -  za rodinu Pomikálkovu a Vágnerovu 

Začíná nový církevní rok  10:30 mše sv. v Dolní Čermné      (lektor. služba: Formánkovi 83)   
a cyklus A nedělního lekcionáře.  -  za Pavla Faltejska, rodiče a bratry 

Dnešní sbírka je věnována  16:00 ekumenická bohoslužba v Dolní Čermné  
na opravu kostela v Dolní Čermné.  a společné posezení v Orlovně 

   

 
 

      „Neboť Bible je tím místem, do kterého člověk musí vstoupit prostý, 
        aby mohl vyjít obohacen. A připraven k velkému dílu.“ 

Den Bible, tentokrát s podtitulem: 

„Bible v obrazech mistrů, mistři v obrazech Bible“, 

který se uskuteční v sobotu 30. listopadu 2013 
mezi 10. a 17. hodinou v orlovně v Dolní Čermné, 

je příležitostí vstoupit 

a trochu se seznámit s těmi, které Kniha knih inspirovala k vytvoření díla trvalé hodnoty. 
Potkáme se s velikány hudebního i výtvarného světa, necháme se okouzlit literáty 

a ohromit architekty, a dost možná, že si nasadíme i nějakou tu masku, 
abychom nakonec ocenili (nejen) své jedinečné já. 

Den Bible začneme scénkou Zacheus, ztvárněnou dětmi ne staršími dvanácti let… 
 

 

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

                                     561 53  DOLNÍ ČERMNÁ 1 
administrátor farnosti:  P. Josef Roušar: č. tel. 737 747 204, e-mail: josefrousar@seznam.cz 
pastorační asistentka: sr. Ludmila Kubicová, č. tel. 731 604 649. 


