
 
 
POUTNÍK      zprávy  z  farnosti 
31. a 32. týden / 2006          DOLNÍ  ČERMNÁ 
 
 

17. neděle v liturgickém mezidobí   -  30. července  2006 
 
 

Bohoslužby v následujícím týdnu : 
31. července   Pondělí   -  sv. Ignáce z Loyoly, kněze 

 19.00  Dolní Čermná  -  za Marii Formánkovou a sourozence 
  1. srpna   Úterý   -  sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve 
  2. srpna   Středa   -    17. týdne v mezidobí 
  19.00 Dolní Čermná  -  za Ladislava Vacka, bratra a rodiče z obojí strany 
 3. srpna   Čtvrtek   -  17. týdne v mezidobí 
  6.45 Dolní Čermná  -   za zemřelé a živé členy rodiny Hamplovy 
  19.00 Verměřovice  -  za farníky 
 4. srpna   Pátek   -    sv. Jana Marie Vianneye, kněze, 

        první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nesvětějšího srdce Ježíšova 
  19.00 Dolní Čermná  -  za Marii Marešovou, manžela Josefa a jejich sourozence 

 5. srpna   Sobota  -   Posvěcení římské baziliky Panny Marie, 
          první sobota v měsíci, zasvěcená úctě Neposkvr. srdce P. Marie 

 19.00 Petrovice  -  za Jaroslava Pitharta, manželku a sestru  
 6. srpna   -  Neděle   -  18. v liturgickém mezidobí, Svátek Proměnění Páně 
Dolní Čermná        -     7.30 h.   -  za Františka Křivohlávka, rodiče a sourozence           
Verměřovice          -     9.00 h.   -  za rodinu Pomikálkovu a Vágnerovu 
Mariánská Hora    -   16.00 h.   -  za Jaroslava Šléze a rodiče 
 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít : 
Ve farním kostele: ve středu od 17.00 h. – do 18.55 h., v pátek od 15.30 h. – do 18.30 h. v ostatních 
dnech se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté. 
Ve Verměřovicích: ve čtvrtek od 16.00 h. – do 18.55 h. 
 

Akce ve farnosti : 
pravidelná návštěva starších a 
nemocných farníků 

čtvrtek 
pátek 

3. 8. 
4. 8. 

dopoledne 
dopoledne 
odpoledne 

Dolní Čermná 
Dolní Čermná 
Petrovice 

adorace před vystavenou Eucharistií pátek 4. 8. 15.00-18.30 kostel Dolní Čermná 
smírná adorace na první pátek pátek 4. 8. 18.30 kostel Dolní Čermná 
 



18. neděle v liturgickém mezidobí   -  6. srpna  2006 
Svátek Proměnění Páně 

 

       Ježíš byl proměněn před zraky učedníků. Tato událost nám asi připadne „z jiného světa“, nic 
neříkající pro náš běžný život. Může „Boží sláva“ přijít do mého všedního života, může přijít ke 
mně hříšnému a slabému? Mohu i já zakusit proměňující moc Boží? Úžasné je právě to, že Boží 
moc a milosrdenství se nezastavují před mou hříšností či „přízemností“. Ježíšovo proměnění je i 

pro mě – Bůh je dost mocný na to, aby proměňoval i mě. 
 

Bohoslužby v následujícím týdnu: 
 7. srpna  -   Pondělí  -  18. týdne v mezidobí 

  19.00 h.  -   Dolní Čermná -   za Marii a Matyldu Venclovy 
 8. srpna  -   Úterý   -    sv. Dominika, kněze 
 9. srpna  -  Středa   -   Svátek sv.Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice 
                  patronky Evropy 
   19.00 h.  -   Dolní Čermná -   za Annu Hospodkovou a oboje rodiče 
10. srpna  -  Čtvrtek  -  Svátek sv. Vavřince, mučedníka 
    6.45 h.  -   Dolní Čermná -   na poděkování Pánu Bohu s prosbou  
         o další Boží pomoc a ochranu 
11. srpna  -   Pátek   -      sv. Kláry, panny 
  19.00 h.  -   Dolní Čermná -   za Antonína a Marii Pecháčkovy a jejich rodiče 
12. srpna  -   Sobota   -    sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice 
  13.00 h.  -   Dolní Čermná -   svatební obřad, při kterém budou oddáni snoubenci: 
            Mgr. Magdalena Vašíčková z Dolní Čermné a RNDr. Jan Hubený z Lanškrouna 
  19.00 h.  -   Verměřovice -   za Františka Čadu a manželku 
13. srpna  -  Neděle - 19. v liturgickém mezidobí 
      Sbírka dnešní neděle je určena na opravu střechy církevního domu na Mariánské Hoře 
Dolní Čermná  -         7.30 h.  - za rodinu Holečkovu a duše v očistci 
      V Petrovicích dnes oslaví místní Sbor dobrovolných hasičů 110. výročí svého založení. 
Petrovice  -           9.00 h.  - za živé a zemřelé členy místního Sboru  
          dobrovolných hasičů v Petrovicích 
Mariánská Hora -             16.00 h.  -  za Boží požehnání pro novomanžele 
 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít : 
Ve farním kostele se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté. 
 

Lektorská služba: 
  6. 8.   -  18. neděle v mezidobí -   7.30 h. - Pecháčkovi č. 53   

      na Mariánské Hoře       -  16.00 h. -  Macháčkovi ml. č. 55  
13. 8.   -  19. neděle v mezidobí  -    7.30 h.   -  paní Havlová č. 247  

     na Mariánské Hoře       -  16.00 h. -  Macháčkovi M., Z.  č. 55  
 
 

Modlitba:     Je neděle
Přestávka  v pracovním ruchu, odpočinek, 
radost, život. Každá neděle připomíná tvé 
zmrtvýchvstání, to, že žiješ. Děkuji ti, že celé 
lidstvo zase prožilo jeden týden. Dej, ať 
kazatelé, kteří tě dnes zvěstují, najdou slova 

života. Přijď tvé království. Dej, ať stále lépe 
poznávám, co chceš skrze mne vykonat. 
Mám radost, že mám dnes volno. Jiní mají 
službu a pracují pro mě. Dej, ať i oni pocítí, že 
je neděle. 
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