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33. neděle v liturgickém mezidobí – 16. listopadu 2014 
     

        PONDĚLÍ  - 17. listopadu      Sv. Alžběty Uherské, řeholnice 
ÚTERÝ  -  18. listopadu       18:00 mše sv. v Dolní Čermné   

33. týdne v mezidobí  -  na poděkování za 25 let společného života 
 19:00 biblická hodina na faře, téma: Prorok Izajáš 

STŘEDA  - 19. listopadu       18:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  za farníky 
ČTVRTEK  -  20. listopadu      7:30 mše sv. v Dolní Čermné  -  za Růženu Kubíčkovou 

33. týdne v mezidobí  a za živé a zemřelé z celé rodiny 
PÁTEK  -  21. listopadu       19:00 mše sv. v Dolní Čermné   

 Zasvěcení P. Marie v Jeruzalémě  -  za Vojtěcha Pecháčka a manželku Marii 
SOBOTA  -  22. listopadu        Diecézní pouť v katedrále Ducha Svatého v Hradci  

Sv. Cecílie, panny a mučednice   Králové, mše svatá v 11 hod. a další program (viz plakát) 
 17:00 mše sv. ve Verměřovicích  -  za Františku Faltusovou 
  a celou živou i zemřelou rodinu 
 7:30 mše sv. v Dolní Čermné,      lektor. služba: Moravcovi 267   

NEDĚLE – 23. listopadu  -  za Annu Markovou, bývalou varhanici,  

Slavnost   za Josefa Mačáta a Josefa Appla, bývalé kostelníky 

JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 9:00 mše sv. v Petrovicích   

  -  za Pavla Filipa a Miroslava a Rudu Vondrovy 

 10:30 mše sv. v Dolní Čermné  -  zaměřená na děti 
  -  za Josefa a Alžbětu Janků a celý rod 

 

-  Příležitost ke svátosti smíření  
V Dolní Čermné v neděli  od 7:00 h. -  do 7:25 h. a v ostatních dnech 30 minut přede mší svatou.  
-  Úkol pro děti   na mši svatou v neděli 23.11. 2014 v 10:30 hodin v kostele v Dolní Čermné.  
Napiš, nakresli: Co se stalo Jonášovi, když chtěl utéct, místo aby poslechl Hospodina? (Jon 2,1-11) 
-  Rozpis úklidu sněhu od listopadu 2014 do března 2015 
Minulou zimu se do úklidu sněhu okolo farního kostela v Dolní Čermné zapojilo pět skupin mužů. 
Tyto skupiny jsme si dovolili rozepsat i pro nadcházející zimu. Pokud by službu někdo nemohl 
vykonávat, prosíme, ozvěte se. Kdyby se mohl a chtěl zapojit někdo nový, prosíme, také se ozvěte. 
Rozpis pro všechny zapojené je připraven k rozebrání na stolku s tiskovinami u bočního východu 
z kostela. 

-  Poděkování: Nedělní kostelní sbírka 19.10. 2014 určená na misie činila 11.546,- Kč. Nedělní 
kostelní sbírka 9.11. určená na opravu kostela v Dolní Čermné činila 19.040,- Kč. Mimořádná  
sbírka na pronásledované křesťany v neděli 2.11. činila v naší farnosti 21.364,- Kč.  
Velké díky za vaši štědrost a všem dárcům Pán Bůh zaplať.       
           otec Josef 



Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE – 23. listopadu 2014 
     

PONDĚLÍ  - 24. listopadu   
Slavnost sv. Klementa I., 18:00 mše sv. v Dolní Čermné   

papeže a mučedníka; hl. patrona  -  za Jana Smejkala, rodiče a bratra 
Královéhradecké diecéze   
ÚTERÝ  - 25. listopadu        Dnes mše svatá nebude. 

Sv. Kateřiny Alexandrijské   
STŘEDA  - 26. listopadu       18:00 mše sv. v Dolní Čermné   

34. týdne v mezidobí  -  za Jana Mikulu, manželku a celý rod  
ČTVRTEK  -  27. listopadu      7:30 mše sv. v Dolní Čermné  -  za farníky 

34. týdne v mezidobí   
PÁTEK  -  28. listopadu       19:00 mše sv. v Dolní Čermné   

34. týdne v mezidobí  -  na poděkování za Boží pomoc a ochranu 
SOBOTA  -  29. listopadu       10:00 Den Bible v naší farnosti (viz níže) 

34. týdne v mezidobí 17:00 mše sv. v Petrovicích  (s žehnáním adventních věnců)  
  -  za Vladimíru Bezrankovou a sestru 

NEDĚLE – 30. listopadu 7:30 mše sv. v Dolní Čermné     (lektor. služba: Pecháčkovi 53)   

1. NEDĚLE ADVENTNÍ  -  za rodinu Holečkovu a duše v očistci 
Žehnání adventních věnců  9:00 mše sv. ve Verměřovicích   

dnes před každou mší svatou.  -  za P. Stanislava Marka a celý rod 
 10:30 mše sv. v Dolní Čermné        (lektor. služba: Vávrovi 264)  

Začíná nový církevní rok  -  za Pavla Faltejska, rodiče a bratry 
a cyklus B nedělního lekcionáře 16:00 Ekumenická bohoslužba v kostele a setkání  

  v orlovně v Dolní Čermné 
Dnešní sbírka je věnována na opravu kostela v Dolní Čermné. 

 

 
 

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 
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