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ZZpprráávvyy  zz  ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ  ČČEERRMMNNÁÁ 

 

30. neděle v mezidobí 
28. října 2007 

44. týden / 2007 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY    VV    TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU::  
29. října - pondělí  30. týdne v mezidobí 

6.45  Dolní Čermná – za Marii Hrdličkovou, manžela, syna a duše v očistci 
30. října - úterý  Svátek Výročí posvěcení královéhradecké katedrály 
31. října - středa  30. týdne v mezidobí 

18.00  Dolní Čermná – za Marii a Josefa Holečkovy a duše v očistci 
1. listopadu - čtvrtek  Slavnost Všech svatých 

6.45 Dolní Čermná – na úmysl dárce 
17.30 Verměřovice – za Karla Junka, oboje rodiče a duše v očistci 
19.00  Dolní Čermná – za farníky 

2. listopadu - pátek  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – Památka zesnulých 
 Dnes se konají na hřbitově v Dolní Čermné a v Petrovicích po skončení večerní mše svaté tzv. Dušičkové pobožnosti. 
Ve Verměřovicích bude pobožnost v 17.00 h. na místním hřbitově ve čtvrtek 1.11. 
 Upozorňujeme věřící, že jednotlivé přímluvy za zemřelé budou vyvěšeny na všech kostelech ve venkovních vývěskách. 
 Při pobožnosti se jmenovitě číst nebudou! 

6.45 Dolní Čermná – na úmysly Svatého otce Benedikta XVI. 
17.30  Dolní Čermná – za všechny věrné zemřelé 
19.00 Petrovice – za Karla Sedláčka a rodiče 

3. listopadu - sobota  první sobota v měsíci, zasvěcená úctě Neposkvrněného srdce Panny Marie 
6.45 Dolní Čermná - na úmysl dárce 
10.30 Verměřovice – na poděkování za udělená dobrodiní a dar 70 let života 
 s prosbou o další Boží pomoc a ochranu 
17.00 Verměřovice – za Karla a Ludmilu Švecovy a rodinu Duškovu 

4. listopadu - neděle – 31. neděle v mezidobí 
Kostelní sbírka je určena na potřeby Diecézní charity v Hradci Králové. 
Dolní Čermná - 7.30 h. – za Rudolfa Klekara, manželku, rodiče z obojí strany, dva zetě a vnučku 
Petrovice - 9.00 h. – za Karla Vašátka, rodiče, bratra a tetu 
Dolní Čermná - 10.30 h. – na úmysl dárce 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít: 
Ve farním kostele: ve středu od 15.00 h. – do 17.55 h., v pátek od 14.00 h. – do 17.25 h., v ostatních dnech se zpovídá vždy 30 minut 
a to před začátkem každé mše. Ve Verměřovicích: ve čtvrtek od 15.00 h. – do 16.55 h. 
Akce ve farnosti: 
akce den datum hodina  místo 
zkouška zpěvu na mše svaté pro děti pondělí 29. 10. 16.15 h.  fara Dolní Čermná 
náboženství pro středoškoláky pondělí 29. 10. 19.00 h.  fara Dolní Čermná 
Dětské klubíčko čtvrtek 1. 11. 9.00 h.  fara Dolní Čermná 
pravidelná návštěva starších a čtvrtek 1. 11. dopoledne  Dolní Čermná 
nemocných farníků před prvním pátkem pátek 2. 11. dopoledne  Dolní Čermná, Petrovice 
Odpustky pro duše v očistci 
Ve čtvrtek 1. 11. odpoledne a v pátek 2. 11. 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 možné 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. 
Upozornění: 
Od pondělí 29. října t.r. (po víkendu, kdy se měnil letní čas na zimní) dochází ke změně času večerních bohoslužeb ve farním 
kostele v pondělí a ve středu z 19.00 h. na 18.00 h. Sobotní mše svatá ve filiálních kostelích bude vždy v 17.00 h. Čas pátečních 
bohoslužeb zůstává po celý rok v 19.00 h. (V pátek 2. 11. je mše svatá mimořádně již v 17.30 h. kvůli večernímu koncertu 
v Orlovně). Místo nedělní odpolední mše svaté na Mariánské Hoře se bude konat dopolední mše svatá v 10.30 h. v Dolní 
Čermné. Prosím počítejte s těmito změnami! 

otec Pavel 


