
 
 zprávy z farnosti 

 DOLNÍ ČERMNÁ 
 48. týden 
 2019 

 
 
 
 
 
   

Slavnost Ježíše Krista Krále  –  24. listopadu 2019 

    
neděle 

24. 
listopadu 

SLAVNOST 

JEŽÍŠE KRISTA 

KRÁLE 

 

8:00 

 

9:30 

11:00 

 

mše sv. v Dolní Čermné  –  za Annu Markovou, 
varhanici, Josefa Mačáta, Josefa Appla a Josefa 
Mareše  
mše sv. v Petrovicích  –  za † z rodiny Budišovy, 
Boží požehnání a ochranu Panny Marie žijícím 
mše sv. v Dolní Čermné – za farníky 

pondělí  

25. 11. 

památka sv. Kateřiny 
Alexandrijské, panny a 
mučednice 

  

mše  sv.  nebudou 

úterý 

26.11. 

34. týdne v mezidobí   

středa 

27. 11. 

34. týdne v mezidobí 

„Červená středa“ – den 
vzpomínky na 
pronásledované křesťany 

17:30 

18:00 

svátost smíření 

mše sv. v Dolní Čermné  –  za Jana Smejkala, 
rodiče a bratry 

čtvrtek  

28. 11. 

34. týdne v mezidobí 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   

pátek 

29. 11. 

34. týdne v mezidobí 18:30 

19:00   

adorace a svátost smíření  

mše sv. v Dolní Čermné  – za Karla Bednáře a 
celý rod   

sobota 

30. 11. 

  

svátek sv. Ondřeje, 
apoštola 

16:30 

17:00 
 
 

adorace a svátost smíření v Petrovicích 

mše sv. v Petrovicích – za † z rodiny Markovy z 
petrovického  Podhůrního  mlýna a  s  prosbou o 
Boží požehnání  žijícím                 

 

neděle 

1. 

prosince 

1. neděle adventní 

cyklus A nedělního                     

lekcionáře 

 

Žehnání adventních věnců 
dnes před každou mši svatou. 

8:00 

9:30 

11:00 

 

 

mše sv. v Dolní Čermné  –  za farníky 
 
mše sv. ve Verměřovicích  
 
mše sv. v Dolní Čermné – za † Pavla Faltejska, 
rodiče a bratry 



Svátost smíření  
 Příležitost ke svaté zpovědi je vždy půl hodiny před mší svatou.  
 
Sbírky 
 Sbírka na České katolické biblické dílo a český biblický apoštolát vynesla v naší 

farnosti 6.932,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 
 
    Advent ve farnosti 
 1. neděli adventní se budou žehnat adventní věnce  ve všech kostelích při mši svaté.  
 7. 12. v sobotu se uskuteční duchovní obnova farnosti. Zahájení v pátek 6. 12. při 

večerní mši sv. v 19.00 hod. V sobotu 7. 12. bude mše svatá v 8.00 hod. v kostele 
v Dolní Čermné a po ní se sejdeme na dopolední blok přednášek v Orlovně v Dolní 
Čermné. Zakončení bude v kostele společnou adorací. Duchovní obnovu povede P. 
Melichar Jozef Markusek, O.Carm. z Kostelního Vydří. 

 
 Rorátní mše sv. pro děti bude v sobotu 14. 12. v 6:45 hod., bude doprovázena 

scholou a sloužena pouze za světla svící. Po mši svaté se všichni setkáme na faře u 
společné snídaně a po ní bude následovat adventní program pro děti. 

 
 Duchovní deníček pro mládež 2020 - projekt za podpory Nakladatelství svatého Izidora 

- praktická pomůcka pro duchovní život mládeže. Jedná se o týdenní liturgický deníček pro rok 2020, 
se kterým si mohou mladí a dospívající věřící lidé plánovat svoje duchovní cíle a efektivně tak 
posouvat vlastní úroveň katolického vzdělání, utužovat svoji církevní praxi a rozvíjet svůj vztah k 
Bohu, církvi a celému světu. Více na webu:  www.duchovnicek.cz. 

 

 Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové v těchto dnech vydalo publikaci Stáří 
v Bibli, jejíž autorkou je vedoucí centra Veronika Čepelková. Publikace je určena 
animátorům seniorů jako pomůcka k vedení společenství seniorů, a také seniorům a dalším 
zájemcům k osobnímu studiu, resp. formaci. Jejím cílem je přiblížit čtenářům téma stáří v 
biblických knihách se zřetelem na poslání zástupců z řad seniorů a zároveň nabídnout prostor 
k zamyšlení nad postavením a úkolem starších lidí v současné církvi i společnosti. Publikace 
je nabízena za dobrovolný příspěvek. Náklady na tisk činí 90,- Kč. Můžete si ji objednat a po 
předchozí domluvě vyzvednout v Diecézním centru pro seniory, Velké nám. 32 (Nové 
Adalbertinum), 500 03 Hradec Králové, tel.: 495 063 661 nebo 737 215 328, e-mail: 
dcs@bihk.cz. Je také možné ji zaslat poštou. PhDr. Veronika Čepelková, vedoucí Diecézního 
centra pro seniory 

 

 Šachový turnaj  byl naplánován, ale minulý týden jej organizátoři zrušili z důvodu, že 
nejsou schopni zvládnout pořádání turnaje. Proto se letošní ročník konat nebude. 

Rok 2020 bude Rokem Bible 

 Příští rok vyhlásila Katolická biblická federace Rokem Bible, který se začne slavit 
o první neděli adventní 1. prosince 2019 a potrvá až do památky svatého Jeronýma 
30. září 2020. 

 
Kontakt: 
farář: P. Ľubor Schlossár: č. tel. 731 402 265, e-mail: kom.gratia@centrum.cz 
kostelník: pan Stanislav Moravec: č. tel. 732 467 535 


