
      
                       zprávy z farnosti 
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                       46., 47. a 48. týden  
                                       2016                     

 
 
 
 

33. neděle v mezidobí  – 13. listopadu 2016 
 

pondělí  - 14. listopadu   

úterý  - 15. listopadu 18:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  za rodinu Vávrovu a Šemberovu 
středa  - 16. listopadu 18:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  za farníky 
čtvrtek – 17. listopadu 7:30 mše sv. v Dolní Čermné    

sv. Alžběty Uherské, řeholnice  -   na prosbu k Duchu svatému za dar víry 

pátek  - 18. listopadu 18:30 výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné 
33. týdne v mezidobí 19:00 mše sv. v Dolní Čermné - za rodinu Vávrovu a Cejnarovu 

sobota  - 19. listopadu 17:00 mše sv. ve Verměřovicích    
33. týdne v mezidobí  -  za Gustava Rouse, rodiče a sourozence 

NEDĚLE – 20. listopadu 7:30 mše sv. v Dolní Čermné       - lektor. služba: Faltusovi 128 

slavnost  -  za Elišku Cejnarovou a duše v očistci 

JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE  po ranní mši svaté zásvětná modlitba 

 9:00 mše sv. v Petrovicích 
  - za zemřelé z rodiny Fajtovy, Manlovy a Prokopcovy 

   10:30 mše sv. v Dolní Čermné, zaměřená pro děti 
    -  za Jiřinu Končitou 

 

Dvě adventní pozvání 
      Všechny rád zvu na adventní duchovní obnovu, kterou zahájíme v pátek 2. 12. 2016 při mši svaté 
v 19 hodin. V sobotu 3. 12. od 8 hodin bude mše svatá a od 9 hodin proběhne dopolední blok 
přednášek v orlovně. Obnovu zakončíme adorací v kostele. Duchovní obnovu povede P. Vít Horák z 
Prahy. 
      V sobotu 10. 12. ráno v 6:45 hodin budeme slavit rorátní mši svatou v kostele v Dolní Čermné. 
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 malí i velcí svoji lampičku nebo svíci. Po mši svaté 
se všichni setkáme u společné snídaně na faře a dopoledne proběhne adventní program pro děti.  
     Těším se na vás!              otec Josef   
 
Příležitost ke svaté zpovědi 

Petrovice sobota 26. 11. po večerní mši svaté P. Josef Roušar 
Dolní Čermná  středa 30. 11. 15:00 – 17:00 h.  P. Ján Kubis z D. Dobrouče 
    17:00 – 17:55 h. P. Josef Roušar 
Verměřovice čtvrtek  1. 12. 16:30 – 17:55 h.  
Dolní Čermná pátek  2. 12. 17:00 – 18:55 h.  
  neděle 7:00 – 7:25 h.  
 ostatní dny  30 minut přede mší svatou  

 

Návštěva starších a nemocných farníků 
Ve středu  30. 11. 2016 ve Verměřovicích. Ve čtvrtek 1. 12. a v pátek 2. 12. v Dolní Čermné a Petrovicích. 



 

slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE  –  20. listopadu 2016 
 

pondělí  - 21. listopadu   

úterý  - 22. listopadu 18:00 mše sv. v Dolní Čermné  
sv. Cecílie, panny a mučednice  -  za Jana Betlacha  

středa  - 23. listopadu 18:00 mše sv. v Dolní Čermné  
slavnost sv. Klementa I.,papeže  -  za Jana Smejkala, rodiče a bratra 
a muč., hl. patrona naší diecéze   

čtvrtek – 24. listopadu 7:30 mše sv. v Dolní Čermné    
sv. Ondřeje, kněze a druhů muč.  - na úmysl dárce a za duše v očistci 

pátek  - 25. listopadu 18:30 výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné 
sv. Kateřiny Alexandrijské, 19:00 mše sv. v Dolní Čermné    

panny a mučednice  -  za živé a zemřelé z rodiny Chmátalovy 
sobota  - 26. listopadu 17:00 mše sv. v Petrovicích  (s žehnáním adventních věnců) 
34. týdne v mezidobí  -  na úmysl dárce;  po mši sv. příležitost ke svátosti smíření 

NEDĚLE – 27. listopadu 7:30 mše sv. v Dolní Čermné      - lektor. služba: Svobodovi 377 

1. neděle adventní  -  za farníky 

Žehnání adventních věnců 9:00 mše sv. ve Verměřovicích    
dnes při každé mši svaté  -  za P. Stanislava Marka a celý rod 

Sbírka je určená na opravu 10:30 mše sv. v Dolní Čermné    - lektor. služba: Formánkovi 202 
farního kostela sv. Jiří.   -  za Martu Kunertovou 

 

pondělí  - 28. listopadu   

úterý  - 29. listopadu 17:30 adorace v Petrovicích 
po 1. neděli adventní 18:00 mše sv. v Petrovicích  -  za rodinu Müllerovu a duše v očistci 

středa  - 30. listopadu 18:00 mše sv. v Dolní Čermné  
svátek sv. Ondřeje, apoštola  -  na prosbu za Boží pomoc a ochranu 

čtvrtek – 1. prosince 16:30 adorace ve Verměřovicích 
po 1. neděli adventní 18:00 mše sv. ve Verměřovicích    

  -  za Pavla Horníčka, rodiče a duše v očistci 

pátek  - 2. prosince 17:00 výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné 
Adventní duchovní obnova 19:00 mše sv. v Dolní Čermné - za Růženu a Františka Šilarovy 

sobota  - 3. prosince 8:00 mše sv. v Dolní Čermné  
sv. Františka Xaverského, kněze  -  za rodiny Hubálkovu, Markovu a ten celý rod 

 9:00 dopolední blok přednášek v orlovně 
 17:00 mše sv. ve Verměřovicích  
  -  za řeholní sestru Blanku Škardovou a duše v očistci 

NEDĚLE – 4. prosince 7:30 mše sv. v Dolní Čermné          - lektor. služba: Kunertovi 12 

2. neděle adventní  -  za Marii Hrdinovou, manžela Josefa, rodiče z obojí 

    strany, vnučku Marušku a Václava Zouhara 
 9:00 mše sv. v Petrovicích 

  - za živé a zemřelé z rodiny Vondrovy a Filipovy 
 10:30 mše sv. v Dolní Čermné  -  za farníky 


