
                zprávy z farnosti 
              DOLNÍ ČERMNÁ         

                      47. a 48. týden  
                2008                    

 
 

 
 

33. neděle v liturgickém mezidobí  -  16. listopadu 2008 
Posvěcení kostela sv. Jana Křtitele ve Verměřovicích 

 

Bohoslužby v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ      - 17. listopadu 
sv. Alžběty Uherské, řeholnice 
STÁTNÍ SVÁTEK 
ÚTERÝ          - 18. listopadu  
Posvěcení římských bazilik  
sv. apoštolů Petra a Pavla 
STŘEDA       - 19. listopadu  
33. týdne v mezidobí 
  
ČTVRTEK   - 20. listopadu 
33. týdne v mezidobí 
 

16.45    zkouška zpěvu dětské scholy 
 

   
Upozorňujeme, že z důvodu duchovních cvičení 
otce Pavla nebudou v tomto týdnu od pondělí  
17.11. do čtvrtku 21.11. slouženy mše svaté  

ve farním kostele v Dolní Čermné. 
Ve středu 19.11. nebude biblická hodina. 

 

PÁTEK        -  21. listopadu  
Zasvěcení Panny Marie  
v Jeruzalémě 

16.00    farní knihovna   
19.00    mše sv. v Dolní Čermné 
             za farníky 

SOBOTA     -  22. listopadu 
sv. Cecílie, panny a mučednice  
 

  9.00     schůzka ministrantů 
17.00    mše sv. ve Verměřovicích  
              za P.Stanislava Marka a celý rod 
19.00    oslava svátku svaté Cecílie na faře v D. Čermné 

 

NEDĚLE  -  23. listopadu 
 

Slavnost  
JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 

 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné     
             za manžele Vojtěcha a Marii Pecháčkovy a syna Jiřího  

          Po této mši svaté se uskuteční před vystavenou    
          Nejsvětější svátostí oltářní obnova zasvěcení    
          lidstva Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu. 
 
  9.00    mše sv. v Petrovicích 
             za rodiče Vondrovy a Filipovy 
 

10.30    mše sv. v Dolní Čermné - zaměřená pro děti   
             za rodinu Kalcovskou a Burešovu 

 

Příležitost ke sv. zpovědi v následujících dvou týdnech budete mít : 
ve farním kostele se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté. 
             

Lektorská služba: 
23. 11.  -  Slavnost Ježíše Krista Krále Dolní Čermná      7.30 h.   -  Řehákovi č. 283 
 
30. 11.  -  1. neděle adventní   Dolní Čermná      7.30 h.   -  Hubálkovi č. 61 
      Dolní Čermná    10.30 h.   -  Macháčkovi č. 242 
           



Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE  -  neděle 23. listopadu 2008 
 

Bohoslužby v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ      - 24. listopadu 
Slavnost sv. Klementa I., 
papeže a mučedníka, hlavního 
patrona královéhradecké diecéze 

16.45    zkouška zpěvu dětské scholy 
18.00    mše sv. v Dolní Čermné 

  za Jana Smejkala, rodiče a bratra 
19.00     náboženství pro středoškoláky 

ÚTERÝ          - 25. listopadu 
sv. Kateřiny Alexandrijské, 
panny a mučednice 

 

STŘEDA       - 26. listopadu  
34. týdne v mezidobí 
  

  8.30 - 11.30    Dětské klubíčko 
18.00    mše sv. v Dolní Čermné 

  za Annu Markovou, bývalou varhanici, 
  Josefa Mačáta a Josefa Appla, bývalé kostelníky 

19.00    biblická hodina na faře v Dolní Čermné 
ČTVRTEK   - 27. listopadu 
34. týdne v mezidobí 
 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné     
             za rodiče Benešovy a jejich sourozence 
 

PÁTEK        -  28. listopadu  
34. týdne v mezidobí 
 

16.00    farní knihovna   
19.00    mše sv. v Dolní Čermné 
             za rodinu Bohuslavovu a Vojkůvkovu 

SOBOTA     -  29. listopadu 
34. týdne v mezidobí 
 

 
18.00    mše sv. v Petrovicích 
              za Štěpánku Mikulovou, sourozence a rodiče 

 

NEDĚLE  -  30. listopadu 
 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 
 

Na začátku každé mše svaté 
se koná obřad žehnání 

adventních věnců. 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné     
             za Františka Motla, rodiče a sourozence 
              
  9.00    mše sv. ve Verměřovicích  
             za Karla Junka a oboje rodiče 
 

10.30    mše sv. v Dolní Čermné   
             za rodinu Holečkovu a duše v očistci 
 

 

Kristovo království 
-  je nový svět, kde kraluje Bůh, a to ne strachem, ale láskou; 
-  je nový svět, kde žije člověk osvobozený od otroctví hříchu; 

-  je nový svět, kde se prožívají blahoslavenství; 
-  je nový svět, kde se prožívá radost, odpuštění, pravda; 

-  je nový svět, kde chudí, trpící a hříšníci jsou první a nejmilovanější; 
-  je nový svět, kde člověk žije s Bohem a tento život s ním nekončí ani po 

smrti: „Ještě dnes budeš se mnou v ráji.“ 
 

Biblické hodiny 
Od středy 12. listopadu opět začaly na faře v Dolní Čermné biblické hodiny. 
Setkání se uskuteční každý týden ve středu večer vždy od 19.00 hodin na faře 
v Dolní Čermné. Začali jsme probírat Skutky apoštolské.  
Všichni zájemci o výklad a prohloubení znalostí Písma svatého jsou srdečně 
zváni.          otec Pavel   
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