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30. neděle v liturgickém mezidobí – 26. října2014 
     

        PONDĚLÍ  - 27. října      30. týdne v mezidobí 

ÚTERÝ  -  28. října 18:00 mše sv. v Dolní Čermné   -   za Otýlii a Františka 
Svátek sv. Šimona a Judy,   Andrlovy, syna Josefa a jeho manželku 

apoštolů   

STŘEDA  - 29. října 15:00 příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné 
30. týdne v mezidobí 18:00 mše sv. v Dolní Čermné   

  -  za Emila a Marii Bílou a celou rodinu 

ČTVRTEK  -  30. října 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  -  za farníky 
Svátek Výročí posvěcení  17:00 zkouška dětské scholy na faře  

královéhradecké katedrály   

PÁTEK  -  31. října 17.30 příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné 
30. týdne v mezidobí 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   

  -  za Jarmilu Menclovou, manžela a rodiče 

SOBOTA  -  1. listopadu 7:30 mše sv. v Dolní Čermné,   lektor. služba: Pecháčkovi 330   
Slavnost VŠECH SVATÝCH   -   za dar víry a duše v očistci 

-  doporučený svátek 16:15 pobožnost na hřbitově ve Verměřovicích 
 16:30 mše sv. ve Verměřovicích  -  za Marii Mlynářovou, 
  manžela, syna Miroslava a celý rod 

 7:30 mše sv. v Dolní Čermné,  lektor. služba: Nastoupilovi 303   
NEDĚLE – 2. listopadu  -  za Marii Křivohlávkovou, manžela Františka 

31. neděle v mezidobí  a snachu Alenu 
  po mši svaté pobožnost na hřbitově v Dolní Čermné 

 9:00 mše sv. v Petrovicích   
Vzpomínka na všechny  -  za Josefa Majvalda, manželku a oboje rodiče 

věrné zemřelé  po mši svaté pobožnost na hřbitově v Petrovicích 

 10:30 mše sv. v Dolní Čermné,    lektor. služba: Kyšperkovi 381   
  -  na úmysl Svatého otce 

  po mši svaté pobožnost na hřbitově v Dolní Čermné 
 

 



Náznak našeho domova ve věčnosti 
Jsme-li hladoví, ukazuje to na to, že existuje něco jako potrava. Kdybychom byli bytostmi, 

které normálně nejedí a nejsou vybaveny k jídlu -  pociťovali bychom hlad? A všimněte si, jak 
jsme neustále překvapováni časem („Jak ten čas letí! To snad není ani možné, že John už je 
dospělý a oženil se!“) Proč jsme tak časem zaskočeni? Ledaže v nás vskutku existuje něco, co 
není dočasné… Touha po věčnosti je totiž zabudována v nás všech.  

Jestliže si tedy stěžujeme na čas a radujeme se ze zdánlivě bezčasového okamžiku, 
napovídá to, že jsme vždycky nebyli, nebo navždycky nebudeme bytostmi závislými čistě na 
čase. Napovídá to, že jsme byli stvořeni pro věčnost. Nejen že jsme časem tísněni, zdá se, že si na 
něj nejsme schopni ani za tisíc generací zvyknout.  Vždycky nás čas ohromuje – jak rychle plyne, 
jak pomalu plyne, kolik ho už uplynulo. Kam se ten čas poděl, vykřikujeme. Nejsme s to se mu 
přizpůsobit, nejsme v něm doma. Je-li tomu tak, může se to jevit jako silný náznak toho, že 
existuje věčnost a že ta je naším domovem.  
                                                (Sheldon Vanauken, Přísné milosrdenství, C. S. Lewis a příběh velké lásky)  
 

Odpustky pro duše v očistci 
V sobotu 1. listopadu odpoledne a v neděli 2. listopadu po celý den je možné, při 
návštěvě kteréhokoliv kostela, získat  plnomocné odpustky,  přivlastnitelné pouze duším 
v očistci.  
Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď – je možné ji přijmout v týdnu před nebo také 
po 1.11. a 2.11.,  sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se 
při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.  
Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně 
plnomocné odpustky, přivlastnitelné  pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a 
pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; 
V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. 
 

 

Příležitost ke svátosti smíření:  
Dolní Čermná Středa  29. 10. 2014 15:00 – 17:00 h. P. Ján Kubis     
  17:00 – 17:55 h. P. Josef Roušar 
Dolní Čermná  Pátek     31. 10. 17:30 – 18:55 h.  
    Sobota     1. 11. 7:00 – 7:25 h.  
   Neděle     2. 11. 7:00 – 7:25 h.  
Dolní Čermná Středa      5. 11. 17:00 – 17:55 h.  
Verměřovice Čtvrtek    6. 11. 16:30 – 17:55 h.  
Dolní Čermná  Pátek       7. 11. 17:00 – 18:55 h.  
 Ostatní dny 30 minut přede mši svatou  

 

Stolní kalendáře  
V kostele v Dolní Čermné, ve Verměřovicích a v Petrovicích jsou k zakoupení stolní kalendáře 
na rok 2015:   Katolický kalendář za 59,- Kč  (vydala VYŠEHRAD) 

  Diecézní kalendář za 55,- Kč  (vydalo Biskupství královéhradecké). 
 
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. 
 


