
           zprávy z farnosti 
         DOLNÍ ČERMNÁ          

                  31. a 32. týden  
                   2008              

 
 

 
17. neděle v liturgickém mezidobí  -  27. července 2008 

 

Bohoslužby v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ      - 28. července 
17. týdne v mezidobí  

19.00                - mše sv. v Dolní Čermné 
                           za Marii Faltejskovou a manžela 

ÚTERÝ          - 29. července 
 sv. Marty  

 
 

STŘEDA       -  30. července 
sv. Petra Chryzologa,  
biskupa a učitele církve 

dopoledne       -  návštěva nemocných a starších farníků 
17.00 - 18.55   -  příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné 
19.00               -  mše sv. v Dolní Čermné 
                           na poděkování Pánu Bohu s prosbou  
                           o další pomoc a ochranu 

ČTVRTEK    - 31. července 
sv. Ignáce z Loyoly, kněze  

  7.30               -  mše sv. v Dolní Čermné  
                           za nemocnou osobu 
dopoledne      -  návštěva nemocných a starších farníků 
17.00 - 18.55  -  příležitost ke svátosti smíření ve Verměřovicích 
19.00               - mše sv. ve Verměřovicích 
                           za Emílii Duškovou, manžela a celý rod 

PÁTEK         - 1. srpna 
sv. Alfosa Marie z Liguori, 
biskupa a učitele církve 
první pátek v měsíci, zasvěcený 
úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova 

dopoledne      -  návštěva nemocných a starších farníků 
17.00 - 18.55  -  příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné 
19.00              -  mše sv. v Dolní Čermné 
                          za Milana Eimanna 
po mši svaté  -  adorace před vystavenou  Nejsvětěj.svátostí oltář. 

SOBOTA     - 2. srpna  
první sobota v měsíci, 
zasvěcená úctě Neposkvrněného  
srdce Panny Marie 

  7.30              -  mše sv. v Dolní Čermné  
                          za farníky  
 

NEDĚLE  -  3. srpna 
 

18. v liturgickém mezidobí 
 
  
 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné      
             za Jarmilu a Antonína Nožkovy a jejich rodiče 
  9.00    mše sv. ve Verměřovicích 
             za Jana Sklenáře 
10.30    mše sv. v Petrovicích (Společenský dům) 
             za Jana Marka, manželku a syna 
16.00    mše sv. na Mariánské Hoře  
             za Františka Mareše, manželku a syna Josefa 

Lektorská služba : 
  3. 8.  -  18. neděle v mezidobí Dolní Čermná          7.30 h.    -  Havlíčkovi č. 341 
      Mariánská Hora    16.00 h.    -  Kunertovi č. 458  
10. 8.  -  19. neděle v mezidobí Dolní Čermná          7.30 h.    -  Filáčkovi č. 332 
      Mariánská Hora    16.00 h.    -  Macháčkovi st. č. 180 HČ  



18. neděle v liturgickém mezidobí  -  3. srpna 2008 
 

Bohoslužby v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ      - 4. srpna 
sv. Jana Marie Vianneye, kněze  
ÚTERÝ          - 5. srpna 
18. týdne v mezidobí 
STŘEDA       -  6. srpna 
Svátek  PROMĚNĚNÍ PÁNĚ 
ČTVRTEK   - 7. srpna 
18. týdne v mezidobí 
PÁTEK         - 8. srpna 
sv. Dominika, kněze 
SOBOTA      - 9. srpna  
Svátek sv. Terezie Benedikty  
od Kříže, panny a mučednice, 
patronky Evropy 

 
 
 
     Upozorňujeme, že od pondělí 4. 8. do pátku 8. 8. 
nebudou ve farním kostele v Dolní Čermné pravidelné mše 
svaté. 
     V případě pohřbů nebo zaopatřování nemocných se 
obracejte na P. Víta Horáka, kaplana v Ústí nad Orlicí (tel.č.: 
605 299 124, 465 523 564), který bude po dobu dovolené 
otce Pavla ve farnosti zastupovat. 
 
 

NEDĚLE  -  10. srpna 
 

19. v liturgickém mezidobí 
 
 

Kostelní sbírka dnešní neděle je 
určena na opravu farního 

kostela sv. Jiří. 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné      
            za Jana Hampla, manželku a celou rodinu 
  9.00   mše sv. ve Verměřovicích 
            za Františka a Marii Čadovy a snachu Janu 
10.30   mše sv. v Petrovicích (Společenský dům) 
            na poděkování za udělená dobrodiní života s prosbou o  
            další Boží pomoc a ochranu  
16.00   mše sv. na Mariánské Hoře  
            za živé a zemřelé členy rodiny Benešovy 
Na tuto mši sv. pojede autobus. Vyjíždí z Verměřovic v 15.20 hod. 

 
 

Kristus proměňuje 
     Když slavíme svátek Proměnění Páně, 
opěvujeme současně nepředstavitelné 
očekávání vlastního proměnění. Kristus 
prochází lidskou bytostí a dává ji své vlastní 
rysy. Proměňuje v nás všechno: to dobré i 
zlé.  
     Každý muž a každá žena má v sobě 
mnoho otevřených ran způsobených 
neúspěchy, ponížením a špatným svědomím. 
Tyto rány se možná otevírají právě v 
okamžiku, kdy bychom potřebovali 

nekonečné porozumění a nikdo nám není 
nablízku.  
     Máme nad těmito ranami vzdychat? 
Takto by se staly naším soužením, agresivní 
silou proti nám i proti jiným, obvykle proti 
těm nejbližším. 
    Jestliže je však Kristus promění, stanou se 
silovým polem, zdrojem tvůrčí síly, z níž 
prýští schopnost ke společenství, k přátelství 
a k porozumění.            
                         (Podle Rogera Schutze)

 
    Pokud se člověk chce dostat sám nad sebe, pak potřebuje někoho většího než 
člověka. Potřebuje Nejvyššího. Zůstane trpaslík navěky, pokud se nenechá od Něho 
učinit velikým.           (Kardinál Meisner) 
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