
 

 

ZZpprráávvyy    zz    ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ    ČČEERRMMNNÁÁ  

1. neděle adventní 
1. prosince 2013 
49. týden / 2013 

BOHOSLUŽBY  VE  49.  TÝDNU: 
Pondělí � 2. prosince po 1. neděli adventní  
Úterý � 3. prosince Sv. Franti�ka Xaverského, 18:00 m�e sv. v Dolní Čermné  
 kněze - za Jindři�ku Bednářovou, man�ela, rodiče a sourozence, 
  �ivé a zemřelé z rodiny Bednářovy a Mare�ovy
Středa - 4. prosince po 1. neděli adventní 17:00 zkou�ka zpěvu dětské scholy 
  18:00 m�e sv. v Dolní Čermné  
  - za Jarmilu Podlezlovou, man�ela a celý rod 
Čtvrtek - 5. prosince po 1. neděli adventní 7:30 m�e sv. v Dolní Čermné - za farníky 
  18:00 m�e sv. ve Verměřovicích - za Karla Moravce,  
  man�elku, dceru a rodiče z obojí strany 
Pátek � 6. prosince Sv. Mikulá�e, biskupa; 17:00 výstav Nejsvětěj�í svátosti oltářní v Dolní Čermné
 První pátek v měsíci 19:00 m�e sv. v Dolní Čermné - za Milu�ku Náglovou  
  a Marii Mikulovou, jejich man�ely, rodiče� 
  po m�i svaté společná adorace 
Sobota - 7. prosince Sv. Ambro�e, 6:45 rorátní m�e sv. v Dolní Čermné - zaměřená pro děti 
 biskupa a učitele církve za Ludmilu Kunertovou, man�ela, rodiče, sourozence�
  7:30 společná snídaně na faře a tvořivé dopoledne pro děti
  17:00 m�e sv. ve Verměřovicích - na poděkování  
  za 50 let �ivota, s prosbou o dal�í pomoc a ochranu
NEDĚLE 2. NEDĚLE  7:30 m�e sv. v Dolní Čermné  
8. prosince ADVENTNÍ - za Jaroslava Bednáře, rodiče z obojí strany a �ivé 

a zemřelé z rodiny Bednářovy, Lenochovy a Dohnalovy
  9:00 m�e sv. v Petrovicích - za Václava Formánka 

  10:30 m�e sv. v Dolní Čermné  
  - za Marii Hrdinovou, man�ela Josefa, vnučku Maru�ku 

a rodiče Zouharovy

Příle�itost ke svátosti smíření:  
Dolní Čermná středa 4. 12. 15:00 � 17:00 h. P. Ján Kubis z Dolní Dobrouče

17:00 � 17:55 h.
P. Josef Rou�ar Verměřovice čtvrtek 5. 12. 16:30 � 18:55 h.

Dolní Čermná pátek 6. 12. 17:00 � 18:50 h.

Náv�těva star�ích a nemocných farníků:  
Ve středu 4. 12. ve Verměřovicích, ve čtvrtek 5. 12. a v pátek 6. 12. v Dolní a Horní Čermné.  

Úkol pro děti: 
Úkol na m�i svatou v sobotu 7. 12. 2013 v 6:45 hodin v kostele v Dolní Čermné.  
☼ Jak se stal Jeremiá� prorokem? (Jr 1,4-9) Co mu Hospodin slíbil? (Jr 15,19-21) 
Rorátní m�e svatá a snídaně na faře 
Milé děti, rodiče, sestry a bratři, přijměte v�ichni moje pozvání na rorátní m�i svatou v kostele v Dolní Čermné v sobotu 
7. prosince 2013, ráno v 6:45 hodin. Tato m�e svatá ze slavnosti Panny Marie, Počaté bez poskvrny prvotního hříchu bude 
zaměřená pro děti a doprovázená zpěvem a hudbou na�í dětské scholy. Kostel bude osvětlen pouze světlem svící, proto si 
vezměte malí i velcí svoji lampičku nebo svíci. Po m�i svaté se v�ichni setkáme u společné snídaně na faře. Pro děti bude 
připraven adventní program. Tě�ím se na vás! 

otec Josef 


