
 
 zprávy z farnosti 

 DOLNÍ ČERMNÁ 
 46. týden 
 2019 

 
 
 
 
 
   

32. neděle v liturgickém mezidobí  –  10. listopadu 2019 

    
neděle 32. neděle v mezidobí 8:00 mše sv. v Dolní Čermné – za farníky 

10. 
listopadu 

výročí  Posvěcení  kostela 
sv. Jiří 
 

10:00 
 

15:00 

mše sv. v Dolní Čermné – /zpívaná/ – za kněze, 
kteří působili ve zdejší farnosti  
zpívané nešpory a požehnání 

pondělí  památka sv. Martina, 
biskupa  

  

11. 11.    

úterý 

12.11. 

památka sv. Josafata, 
biskupa a mučedníka 

 mše svaté v pondělí, úterý a ve středu 
nebudou 

středa 

13. 11. 

svátek sv. Anežky České, 
panny 

  

čtvrtek 32. týdne v mezidobí 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  
14. 11.     14:00 pohřební mše sv. ve Verměřovicích - † Jiří 

Faltus 

pátek 

15. 11. 

památka sv. Alberta 
Velikého, biskupa a učitele 
Církve 

18.30 

19:00   

adorace a svátost smíření v Dolní Čermné 

mše sv. v Dolní Čermné - za † manžele 
Rudolfa Lochmana a celou rodinu  

 20:00 večer chval  - na faře 

sobota 

16. 11. 

sv. Markéty Skotské;  

sv. Gertrudy, panny 
9:30 

16:30 

17:00 

ministrantské setkání na faře 

adorace a svátost smíření v Petrovicích 

mše sv. v Petrovicích – za † Karla Vašátka, 
manželku, rodiče a tetu 

neděle 

17. 
listopadu 

33. neděle v mezidobí 

DEN BIBLE 

 

8:00 

9:30 

 

11:00 

 

mše sv. v Dolní Čermné – za farníky 

mše sv. ve Verměřovicích – posvěcení kostela 
- za † Renatku Jahlovou 

mše sv. v Dolní Čermné - za rodinu 
Holečkovu, dceru Bohuslavu a za duše v očistci 

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 



 

Svátost smíření  
 Příležitost ke svaté zpovědi je vždy půl hodiny před mší svatou. 

 
Sbírky 

 Dnes je sbírka na pojištění kostelů a církevních budov v diecézi. Všem dárcům Pán 
Bůh zaplať. 

 Příští neděli bude Den Bible a u této příležitosti se uskuteční sbírka na České 
katolické biblické dílo a český biblický apoštolát. 
 

30. výročí kanonizace sv. Anežky České – 16. listopadu 

 Provázejme v modlitbách ty, kdo se účastní Národní pouti do Říma ve dnech 10. – 
14. listopadu 2019 a předají společný dar ČR papeži Františkovi pro chudé a 
potřebné: Koruna sv. Anežky České. Českou národní pouť v Římě můžete sledovat 
po všechny tři dny na TV Noe.  

 Slavnou děkovnou mši sv. v Hradci Králové v katedrále Svatého Ducha 16. 11. 
2019 v 18.30 hod. celebruje Mons. Josef Kajnek, světící biskup královéhradecký 
spolu s katedrální kapitulou. V závěru mše sv. zazní ve 2. premiéře Kantáta ke sv. 
Anežce Zdeňka Pololáníka. 

 Slavnostní pontifikální mši svatou bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v 
Praze dne 16. listopadu od 10 hod. celebrovat J. Em. Stanisław kardinál Dziwisz. 

30. výročí pádu komunistického režimu  

 V listopadu letošního roku si naše společnost připomíná 30. výročí pádu totality, 
která po dlouhá desetiletí devastovala naši zemi. Na Českou biskupskou konferenci 
se obrátila organizace Post Bellum s prosbou, zda by se naše farnosti mohly připojit 
k oslavě tohoto výročí zvoněním na kostelní zvony v neděli 17. listopadu. Proto se 
rozezní kostelní zvony v neděli 17. listopadu, symbolicky v 17 hodin 11 minut 
jako připomínka listopadových událostí roku 1989. 

Koncert 
 Přijměte srdečné pozvání příští pátek a sobotu (15. – 16. 11. 2019) na 

Svatomartinské knižní dny do kulturního domu v Orlickém Podhůří – Říčkách. 
Kromě pátečního Cestovatelského večera (kam přijedou třeba herečka Božidara 
Turzonovová nebo chirurg Pavel Pafko) je opět připraven sobotní odpolední 
křesťanský program s přednáškami, mší svatou a večerním koncertem Pavla Helana. 
Těší se Nakladatelství a Knihkupectví Flétna a Obec Orlické Podhůří. 

          / Podrobnější program je na plakátku vývěsky kostela. / 

 


