
 

PPOOUUTTNNÍÍKK,,  ZZÁÁŘŘÍÍ  22000077  
Vydává Farnost sv. Jiří Dolní Čermná 1, 561 53 Dolní Čermná 

Internet: http://dolnocermenska.farnost.cz, e-mail: dolnocermenska@farnost.cz 
Uzávěrka příštího čísla je 13. září 2007, Poutník vyjde 30. září 2007 
Členové red. kroužku: P. Seidl, V. Jansa, E. Jansová, J. Macháčková,  

Grafické zpracování: J. Adamec, T. Macháček, T. Bednář, P. Židek. Za pravopis textu příspěvků zodpovídá uvedený autor. 
Tiskne Tiskárna DOBEL s.r.o., Dolní Čermná 231, Lanškroun, � 465 320 144. Neprodejné, pouze pro vnitřní potřebu. 

 

 

ZZpprráávvyy  zz  ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ  ČČEERRMMNNÁÁ 

 

22. neděle v mezidobí 
2. září 2007 

 36. týden / 2007 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY    VV  TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU::  

3. září - pondělí sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 
18.00 Dolní Čermná – za Jana Appla, rodiče a sourozence 

5. září - středa 22. týdne v mezidobí 
19.00 Dolní Čermná – za Josefa a Annu Macháčkovy 

6. září - čtvrtek 22. týdne v mezidobí 
6.45 Dolní Čermná – za Petra Duška a Emila Motla 
19.00 Verměřovice – za Annu Výprachtickou 

7. září - pátek první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
19.00 Dolní Čermná – za Františka Schejbala, bratra Josefa a jejich rodiče 

8. září - sobota Svátek Narození Panny Marie 
6.45 Dolní Čermná – na úmysl dárce 
12.00 Verměřovice – svatební mše svatá, při které budou oddáni: 
 Marta Marková z Verměřovic a Jan Adamec z Dolní Moravy 
19.00 Mariánská Hora – za požehnání pro všechny mladé lidi 

9. září - neděle – 23. neděle v mezidobí 
dále viz. Program poutní slavnosti na Mariánské Hoře na straně 11. 

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 16.00 h. – do 18.55 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: 
akce den čas hodina místo 
zkouška zpěvu dětské scholy pondělí 3. 9. 16.15 h. fara Dolní Čermná 
mše svatá pro děti pondělí 3. 9. 18.00 h. kostel Dolní Čermná  
pravidelná návštěva starších a nemocných čtvrtek 6. 9. dopoledne Dolní Čermná 
farníků před prvním pátkem pátek 7. 9. dopoledne Dolní Čermná, Petrovice 
adorace před vystavenou Eucharistií pátek 7. 9. po mši svaté kostel Dolní Čermná 
zkouška chrámového sboru pátek 7. 9. 20.00 h. kostel Dolní Čermná 

Pro zasmání (ze soudních síní) 
Výtržnost s jasnovidcem jsem úmyslně nevyvolal. Neměl mi ale říkat „pane milej, vy jste byl v životě taky pěknej trouba“, i když je to pravda. 

Při chůzi jsem byl najednou zasažen neznámým předmětem do spodní části své postavy. 

Byl tak slušnej, že to přímo svádělo k ráně. Ale dal jsem mu jen takovou jemnou, přímo mazlivou. 

Způsob, jak bylo zranění provedeno, je nespolečenský. 

Důvod k napadení ten řidič neměl. Vždyť jsem mu jasně naznačoval, že špatně vidí a ne, jak on se domníval, že je blbec. 

Když se hádka rozrostla do takových rozměrů, že hrozila vypuknout rvačka, přistoupil jsem k přesvědčování a jmenovaného jsme uklidnil 
půllitrem do hlavy do bezvědomí. 

Vojín Lubomír L. byl samá havěť. Z kapes vyndával malé myši domácí a jednou měl schovanou pod helmou i velkou plnou polní. 

Pracovní výkaz vedl pečlivě až na to, že byl podle něho zaměstnán plných 25 hodin denně, což není možné, neb je delší dobu jednorukým. 

Na váš dotaz sdělujeme, že K. L. u nás pro krádež trestán nebyl. Pouze rozkrádal socialistický majetek, ale jen v hospodě. 

Zmenšila se mi příčetnost vlivem šera v ten okamžik, kdy jsem viděl z našeho domku vycházet poškozeného, který hladil našeho Azora. Načež ten 
hlasitě a radostně zaštěkal. To činí pouze u pravidelných návštěvníků, takže jsem je spráskal oba. 

vybral js. 


