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23. neděle v mezidobí 
5. září 2010 

36. týden / 2010 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY  VV  TTOOMMTTOO  TTÝÝDDNNUU::  

6. srpna - pondělí 23. týdne v mezidobí 
7. srpna - úterý 23. týdne v mezidobí 
   19.00 Dolní Čermná – za Václava Ptáčka a manželku 
8. září - středa svátek Narození P. Marie 
   19.00 Dolní Čermná – za Ludmilu Páchovou 
9. září - čtvrtek 23. týdne v mezidobí 
   7.30 Dolní Čermná – za Petra Macha 
10. září - pátek 23. týdne v mezidobí 
   19.00 Dolní Čermná – za celou rodinu Mačátovou 

Poutní slavnost na Mariánské Hoře 
Program na sobotu 11. září a neděli 12. září 2010 

V SOBOTU 
v 19.00 h. - rytmická mše sv. - za požehnání pro všechny mladé lidi 
ve  20.00 h. -  modlitba křížové cesty - venku na Mariánské Hoře 
od  21.00 h. – do 22.00 h. -  chvíle občerstvení přítomných poutníků 
od  22.00 h. – do 23.00 h. -  společná adorace zakončená svátostným požehnáním - v poutním kostele 
od 23.00 h. – do 24.00 h. -  možnost soukromé adorace - v poutním kostele (potom se kostel uzavírá!) 

V NEDĚLI 
 v 7.30 h. mše sv. - za farníky - v poutním kostele, slouží P. Milan Romportl 
 v 10.00 h. mše sv. - za poutníky - venku v areálu křížové cesty, slouží P. Jiří Heblt 
 ve 14.00 h. koncert duchovní hudby - v poutním kostele, vystoupí manželé Hana a Otakar Tvrdí z Pardubic 
 v 15.00 h. modlitba křížové cesty - v poutním kostele 
 v 16.00 h. mše sv. - za poutníky - venku v areálu křížové cesty, 
   slouží novokněz P. Jan Polák, rodák z Tatenic, 
   po mši sv. udílení novokněžského požehnání 

Kostelní sbírka této neděle je určena na potřeby poutního kostela na Mariánské Hoře. 
Příležitost ke sv. zpovědi: v poutním kostele od 7.00 - do 12.00 h. a od 13.30 h. - do 17.00 h. 
Odjezdy autobusů z Verměřovic na Mariánskou Horu: v 6.45 h., 9.15 h. a ve 14.30 h. 
Autobus jede z Verměřovic přes Petrovice a zastavuje na obvyklých zastávkách v Dolní a Horní Čermné. 
Po mši sv. se vrací stejnou cestou zpět. Odjezdy autobusu z Mariánské Hory: v 8.30 h., ve 12.30 h. a v 17.30 h. 

Kurzy sebeobrany 
Opět přicházíme se skvělou nabídkou kurzů sebeobrany, které se budou 

konat letos na podzim v těchto termínech: 18. 9., 25. 9., 9. 10., 23. 10. Kurzy 
probíhají pod vedením pana Reného Nedvěda a konají se v dolnočermenské 
Orlovně. Všichni jsou zváni. 

 


