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2. neděle adventní  –  10. prosince 2017 
     

pondělí  po 2. neděli adventní   
11. 12.    

úterý Panny Marie  18:00 mše sv. v Dolní Čermné   
12. 12. Guadalupské  – za rodinu Novákovu a Klekarovu  

středa sv. Lucie, 18:00 mše sv. v Dolní Čermné   
13. 12. panny a mučednice  – za Františka Fišara, rodiče a celý rod 

čtvrtek sv. Jana od Kříže, 7:30 mše sv. v Dolní Čermné – za živé a zemřelé  
14. 12.  kněze a učitele církve  členy z rodiny Kropáčkovy a Zadražilovy        

  15:00 – 17:00 příležitost ke svát. smíření v D. Čermné 
   zpovídá P. Pavel Pokorný z Jablonného n. Or. 

pátek po 2. neděli adventní 18:30 adorace v Dolní Čermné 
15. 12.  19:00 mše sv. v Dolní Čermné  –  hudbou a zpěvem  

   doprovází mládež;  – za Jaroslava a Filomenu 
   Šebrlovy, rodiče a sourozence 

sobota po 2. neděli adventní 6:45 rorátní mše sv. v Dolní Čermné – na úmysl dárce         
16. 12.    zaměřená pro děti 

  7:30 snídaně a dopoledne pro děti na faře 
  17:00 mše sv. ve Verměřovicích  –  za Ladislava  
   a Marii Markovy, rodiče a sourozence 

neděle 3. neděle adventní  7:30 mše sv. v Dolní Čermné  – za Marii Hrdinovou, 
17. prosince     manžela Josefa, rodiče z obojí strany, vnučku 

   Marušku a Václava Zouhara a jeho rodiče 
  9:00 mše sv. v Petrovicích   
   - za Petra a Marii Stejskalovy a zetě Vlastimila 

  10:30 mše sv. v Dolní Čermné  – za farníky 

  14:00 – 17:00 příležitost ke svátosti smíření v Dolní   

   Čermné, zpovídají: P. Pavol Sandánus z Nekoře, 

   P. Ján Kubis z Dolní Dobrouče a P. Josef Roušar 
 

Rorátní mše svatá 
V sobotu 16. 12. ráno v 6:45 hodin se sejdeme v kostele v Dolní Čermné ke slavení rorátní mše 
svaté. Tato mše svatá bude zaměřená pro děti a zpěvem a hudbou ji doprovodí naše dětská schola. 
Kostel bude osvětlen pouze světlem svící, proto si vezměte svoji lampičku nebo svíci. Po mši svaté 
se všichni setkáme na faře u společné snídaně a po ní bude následovat adventní program pro děti.    



 
 

3. neděle adventní  –  17. prosince 2017 
 

     

pondělí  před Štědrým dnem   
18 12.    

úterý před Štědrým dnem 18:00 mše sv. v Dolní Čermné   
19. 12.   – za rodinu Bednářovu, Vitouchovu a Lenochovu 

   do 19:30 h. příležitost ke svátosti smíření  

středa před Štědrým dnem 18:00 mše sv. v Dolní Čermné   
20. 12.   – za živé a zemřelé z rodiny Pomšárovy 

   do 19:30 h. příležitost ke svátosti smíření  

čtvrtek před Štědrým dnem 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  –  za duše v očistci   
21. 12.     
pátek před Štědrým dnem 18:30 adorace v Dolní Čermné 
22. 12.  19:00 mše sv. v Dolní Čermné  –  za Filomenu 

   Andrlovou, sourozence a duše v očistci 
  20:00 večer chval na faře v Dolní Čermné  

sobota před Štědrým dnem 17:00 mše sv. v Petrovicích   
23. 12.    – za rodinu Markovu z Podhůrního mlýna 

neděle 4. neděle adventní  7:30 mše sv. v Dolní Čermné   
24. prosince     – za Františka Severina a duše v očistci  

 Začíná doba vánoční 16:00 mše sv. ve Verměřovicích z vigilie Narození  
   Páně; určená pro všechny, kteří se nemohou  
   zúčastnit půlnoční mše sv., především pro děti; 
   zpěv koled doprovází rytmická hudba 
   – za Gabriela Macana a duše v očistci 

  24:00 půlnoční mše sv. v Dolní Čermné  

   zazní Česká mše vánoční „Hej mistře“ J. J. Ryby    

   (místní chrámový sbor)  –  na úmysl dárce            
 

Advent otevírá nový církevní rok, to znamená novou cestu s Ježíšem Kristem, naším 
pastýřem, který nás vede dějinami k našemu naplnění. Proto začátek adventu vždy vyzařuje 
zvláštní okouzlení, dává nám pocítit hluboký smysl dějin. Znovu totiž objevujeme krásu toho, že 
jsme všichni na cestě: církev se svým posláním a celé lidstvo, národy, civilizace, kultury, všichni 
putujeme po stezce času. 
O cestě mluví například prorok Izaiáš (Iz 2,1-5), který říká, že v posledních dnech, na konci cesty 
bude hora Hospodinova domu čnít nad vrcholky hor. A jelikož náš život je cesta, musíme po této 
cestě jít, abychom došli k Hospodinově hoře, k setkání s Ježíšem. To nejdůležitější, co se člověku 
může stát, je potkat se s Ježíšem, který nás miluje, který nás zachránil, který za nás položil svůj 
život. 
Nabídkou pro křesťana je stále se s Ježíšem potkávat, sledovat jej a nechat se jím pozorovat. 
Neboť Ježíš na nás hledí s láskou a chce pro nás to nejlepší.                             (Rádio Vatikán)  
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