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                                2011                     

 
 

 
                     
 

 

16. neděle v liturgickém mezidobí – 17. července 2011 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
    PONDĚLÍ    - 18. července     16. týdne v mezidobí     

ÚTERÝ       - 19. července 19.00    mše sv. v Dolní Čermné  
 16. týdne v mezidobí                  za Josefa Bártu a Františku Pacovskou 

  

  

STŘEDA      - 20. července 19.00    mše sv. v Dolní Čermné  
16. týdne v mezidobí                  za Petra a Růženu Duškovy 

ČTVRTEK      - 21. července 
16. týdne v mezidobí 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné  
             za Václava Ptáčka, manželku a sourozence 

  

  

  

  

   PÁTEK       - 22. července 19.00    mše sv. v Dolní Čermné  
sv. Marie Magdalény                  za Růženu Tušerovou a manžela 

  

  

  

  

SOBOTA       - 23. července             Pěší pouť na Horu Matky Boží u Králík 
  

Svátek sv. Brigity, řeholnice,             v 15.00 h.  mše sv. v klášterním kostele.  (viz. níže) 
patronky Evropy  19.00    mše sv. v Petrovicích 

                za zemřelého manžela 
  

NEDĚLE  -  24. července   7.30    mše sv. v Dolní Čermné  
              za Marii Markovou, rozenou Nýdrlovou a celou rodinu 

17. neděle                     (lektor. služba: Bláhovi 457) 

  v liturgickém mezidobí   9.00    mše sv. ve Verměřovicích    

              za rodinu Výprachtických a Moravcovu  
Dnešní sbírka je věnována  16.00    mše sv. na Mariánské Hoře 
na opravu farního kostela               za farníky 



v Dolní Čermné.               (lektorská služba: Málkovi 180) 
 

Pozvání na pěší pouť  
    V sobotu 23. července 2011 zvu všechny zájemce na pěší pouť na Horu Matky Boží u Králík. 
Setkání poutníků bude ráno v 5.30 h. v kostele v Dolní Čermné, odkud se vydáme do Bystříčka a 
Bystřece a dále směrem na Výprachtice. Kdo by se chtěl přidat jen na část cesty má příležitost na 
Červenovodském sedle, kde bude přestávka na občerstvení od 10.30 do 11.00 h.  
    Cíl naší cesty bude Hora Matky Boží u Králík a naši pouť zakončíme slavením mše sv. 
v klášterním kostele v 15.00 h. Zpět již pěšky nepůjdeme. Bylo by dobré, aby někteří poutníci 
přijeli na Horu Matky Boží u Králík auty.  
    Zájemci, prosím, hlaste se u mne osobně nebo volejte na mobil č. 737 747 204.    

                                                                                                                 otec Josef  
 
  

17. neděle v liturgickém mezidobí – 24. července 2011 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
      PONDĚLÍ  - 25. července     Svátek sv. Jakuba Staršího, apoštola     

ÚTERÝ       - 26. července 19.00    mše sv. v Dolní Čermné 
sv. Jáchyma a Anny,              za živé a zemřelé členy rodiny 
rodičů Panny Marie  

  

  

STŘEDA      - 27. července 19.00    mše sv. v Dolní Čermné 
sv. Gorazda a druhů                  na úmysl dárce 

ČTVRTEK    - 28. července 
17. týdne v mezidobí     

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné  
             za  dobrý úmysl 

  

  

   PÁTEK       - 29. července 19.00    mše sv. v Dolní Čermné  
sv. Marty                  na úmysl dárce 

SOBOTA       - 30. července 19.00    mše sv. ve Verměřovicích    
  

17. týdne v mezidobí                  za Vlastu a Ladislava Markovy a oboje rodiče 
  

NEDĚLE  -  31. července   7.30    mše sv. v Dolní Čermné       
              za Oldřicha Faltejska, rodiče a bratry 

18. neděle                     (lektor. služba: Nastoupilovi 303) 

  v liturgickém mezidobí   9.00   mše sv. v Petrovicích    

              za Františka Kylara, manželku, dva syny a dceru 
 16.00   mše sv. na Mariánské Hoře  
             za nová kněžská a řeholní povolání 
              (lektor. služba: Faltusovi 128)   

ZPRÁVY Z FARNOSTI: 
-  Příležitost ke svaté zpovědi v těchto dvou týdnech budete mít 30 minut před začátkem každé mše  
    svaté v Dolní Čermné a v neděli odpoledne na Mariánské Hoře.  
 

-  Děkuji všem dárců za štědrost při sbírce na opravu farního kostela sv. Jiří konané v neděli  



   19. 6. 2011. Výše sbírky činila 20 423,- Kč. Pán Bůh zaplať.     
 

-  Farní poutní zájezd 
     Do konce měsíce července 2011 je možné se přihlásit na farní pouť, která se uskuteční v sobotu     
     3. září 2011. Z Dolní Čermné vyjede autobus v 6.30 h. Dopoledne navštívíme benediktinský  
     klášter v Broumově a po obědě zámek a zámecké zahrady v Novém Městě nad Metují. Posledním  
     cílem naší pouti bude Mariánské poutní místo Rokole, kde bychom v 16.00 hodin slavili mši sv.   
     Pouť nebude náročná, všude se dá dobře dojet autobusem. Mohou se přihlásit všichni, jak rodiny  
     s dětmi, mládež, tak i starší sestry a bratři.  
     Cena vstupného celkem do kláštera a do zámku činí: pro dospělé 160,- Kč a pro děti, studenty a  
     ZTP 110,- Kč. Pro urychlení odbavení u pokladen vybereme vstupné i příspěvek na cestu  
     v autobuse (dospělí 250,- Kč, děti a studenti 150,- Kč).   
      Prosím, zapište se v našich kostelech na připravené formuláře.  
      Přesné informace budou uvedeny v Poutníku koncem měsíce srpna 2011.                              
                 
 

Poutník  -  vydává :  Římskokatolická farnost               Změny ve vydání jsou vyhrazeny !! 

                                     561 53  DOLNÍ ČERMNÁ 1 
administrátor farnosti:  P. Josef Roušar: č. tel. 737 747 204, e-mail: josefrousar@seznam.cz 
pastorační asistentka: sr. Ludmila Kubicová, č. tel. 731 604 649.   


