
 

 

ZZpprráávvyy  zz  ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ  ČČEERRMMNNÁÁ  
30. neděle v mezidobí 

27. října 2013 
44. týden / 2013 

BBOOHHOOSSLLUU��BBYY    VVEE    4444..    TTÝÝDDNNUU::  
Pondělí - 28. října Svátek sv. �imona a Judy, apo�tolů 
Úterý 
29. října 

30. týden v mezidobí 18:00 m�e sv. v Dolní Čermné 
za Al�bětu a Aloise Sukovy 

Středa 
30. října 

Svátek Výročí posvěcení 
katedrály v Hradci Králové 

18:00 m�e sv. v Dolní Čermné 
za Jaroslava Bednáře, rodiče z obojí strany a �ivé a zemřelé 
z rodiny Bednářovy, Lenochovy a Dohnalovy 

Čtvrtek 
31. října 

30. týdne v mezidobí 7:30 m�e sv. v Dolní Čermné - za farníky 
18:00 m�e sv. ve Verměřovicích - za Karla Moravce, man�elku, 

dceru a rodiče z obojí strany 
Pátek 
1. listopadu 

Slavnost 
V�ECH SVATÝCH 
- doporučený svátek 

16:30 pobo�nost na hřbitově v Petrovicích 
16:40 m�e sv. v Petrovicích 

za Josefa Majvalda, man�elku a rodiče 
19:00 m�e sv. v Dolní Čermné 

za Antonína a Marii Pecháčkovy a sestru Marii 
Sobota 
2. listopadu 

Vzpomínka 
na v�echny věrné zemřelé 

9:00 schůzka ministrantů  
16:15 pobo�nost na hřbitově ve Verměřovicích 
16:30 m�e sv. ve Verměřovicích - za rodinu Urbanovu 
18:00 m�e sv. v Dolní Čermné - na úmysl Svatého otce 

po m�i svaté pobo�nost na hřbitově v Dolní Čermné 
NEDĚLE 
3. listopadu 

31. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ 

7:30 m�e sv. v Dolní Čermné 
za Marii Křivohlávkovou, man�ela a snachu 

9:00 m�e sv. v Petrovicích 
za Vincence Vávru, man�elku a syna 

10:30 m�e sv. v Dolní Čermné - zaměřená pro děti 
Při této m�i svaté bude pokřtěna Amálie Adamcová. 
za Ladislava Filáčka, man�elku Ludmilu a syna Jiřího 

NNÁÁVV��TTĚĚVVAA  SSTTAARR��ÍÍCCHH  AA  NNEEMMOOCCNNÝÝCCHH  FFAARRNNÍÍKKŮŮ  
Ve středu 29. 10. ve Verměřovicích 
Ve čtvrtek 31. 10. 
V pátek 1. 11. v Dolní a Horní Čermné. 

ÚÚKKOOLL  PPRROO  DDĚĚTTII  
Úkol na m�i svatou v neděli 3. 11. 2013 v 10.30 hodin v kostele v Dolní Čermné. 
Napi�, nakresli, �: Čím se jeden ze serafů dotkl úst proroka Izajá�e? (Iz 6,6) 

OODDPPUUSSTTKKYY  PPRROO  DDUU��EE  VV  OOČČIISSTTCCII  
V pátek 1. 11. odpoledne a v sobotu 2. 11. po celý den je mo�né, při náv�těvě kteréhokoliv kostela, získat plnomocné 

odpustky, přivlastnitelné pouze du�ím v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď � je mo�né 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 náv�těvě kostela 
modlitbu Páně a Vyznání víry. 

Od 1. do 8. listopadu je mo�no získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze 
du�ím v očistci, nav�tíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; 

V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. 
 

 


