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15. neděle v liturgickém mezidobí  –  15. července 2012 
 

 

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

Panny Marie Karmelské  Z důvodu nepřítomnosti otce Josefa (čerpání dovolené) 
ÚTERÝ     - 17. července  nebudou v tomto týdnu ve všedních dnech mše svaté. 

15. týdne v mezidobí  V případě zaopatřování nemocných a pohřbu zastupuje 
STŘEDA  - 18. července  otce Josefa P. Oldřich Kučera ze Žamberka 
ČTVRTEK -  19. července  (kontakt: 731 402 249). 

PÁTEK      - 20. července   
SOBOTA  - 21. července 7:30 Zahájení pěší poutě v kostele v D.Čermné (viz.níže) 

15. týdne v mezidobí 11:00 slavení mše sv. v kapli na Lanšperku     

 19:00  mše sv. ve Verměřovicích     
  za manžele Sedlákovy, rody z obou stran a duše v očistci 

NEDĚLE – 22. července 7:30 mše sv. v Dolní Čermné     (lektor.služ.: Pecháčkovi 53) 

16. neděle v mezidobí  za Jana Faltejska, vnuka a zetě 

 10:00 mše sv. v Hůře      (Pokud bude pršet, mše sv. nebude.) 

Dnešní sbírka je věnována   za Václava Vondru, Ladislava Bednáře a Petra Duška 
na opravu farního kostela 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře  (lektor.služ.: Klekarovi 292) 

v Dolní Čermné  za Annu Dytrichovou a rodinu Marešovu 
 
 
 

Pozvání na pěší pouť 
 

V sobotu 21. července 2012 rád zvu všechny zájemce na pěší pouť k Horákově 
kapli v Dolní Dobrouči a na Lanšperk. 

Setkání pěších poutníků bude ráno v 7.30 h. v kostele v Dolní Čermné, odkud se 
vydáme směrem do Crku, dále k Horákově kapli a našim cílem bude Lanšperk.  

Za stejným cílem se můžeme vydat i na kole. Odjezd poutníků – cyklistů bude 
v 9:00 h. od restaurace Céčko v Dolní Čermné.  

V kapli Nanebevzetí Panny Marie na Lanšperku budeme v 11:00 h. slavit mši 
svatou. Potom poobědváme z vlastních zásob, načerpáme nové síly a po prohlídce 
zříceniny Hradu Lanšperk se vydáme na cestu domů (pěšky, na kole nebo autobusem: 
Lanšperk, žel. zast. 14:38 h., Hnátnice, křiž. k Nebíčku 14:40 h.). 

Délka cesty z Dolní Čermné na Lanšperk je 14 km, tj. přibližně 3 hodiny pěší  
chůze. Těším se na společné putování  
           otec Josef                                                                                                   
   



16. neděle v liturgickém mezidobí  –  22. července 2012 
 

 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ    -  23. července   

Svátek sv. Brigity, řeholnice,   

patronky Evropy   

ÚTERÝ     - 24. července 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
16. týdne v mezidobí  za rodiče Benešovy a celý rod 

STŘEDA  - 25. července 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
Svátek sv. Jakuba, apoštola  za Františka Motla, rodiče a sourozence 
ČTVRTEK -  26. července 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  

sv. Jáchyma a Anny,  na dobrý úmysl  
rodičů Panny Marie   

PÁTEK      - 27. července 19:00 mše sv. v Dolní Čermné    
16. týdne v mezidobí  na poděkování Pánu Bohu za celou živou rodinu 

SOBOTA  - 28. července 19:00  mše sv. v Petrovicích         

16. týdne v mezidobí  za rodiče Mikulovy a Adamcovy 
   
 7:30 mše sv. v Dolní Čermné       (lektor.služba: Macháčkovi 55) 

NEDĚLE – 29. července  za Jaroslava Bednáře a rodinu Lenochovu 

17. neděle v mezidobí 9:00 mše sv. ve Verměřovicích   -  za Františka Šmoka, 

  Marii Motlovou a rodiče a rodinu Podlezlovu 

 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře   (lektor.služba: Venclovi 288) 
  za živou a zemřelou rodinu Benešovu 

 

Adopce nablízko  
V našem farním zpravodaji (Poutník 8., 19. a 20. týdne) jsme uvedli, že letošní Postní almužnu 
věnujeme na dva účely. Jeden z účelů byl Adopce nablízko. Proto bylo v měsíci květnu odesláno 
8800,- Kč na tento projekt. Adopce nablízko podporuje činnost Přátel salesiánské asociace Dona 
Boska, která vysílá dobrovolníky na pomoc potřebným do různých koutů světa.  
Poděkování, které nám bylo posláno elektronickou poštou uvádíme zde: 

Vážená dolnočermenská farnosti, 

jako podporovatelé Adopce nablízko jste pomohli k tomu, aby 19 nových 
dobrovolníků mohlo odjet ve školním roce 2012/2013 na dobrovolnou službu.  

Chci vám za nás všechny moc poděkovat. 
Jako dárcům vám chci také nabídnout zasílání pravidelných dopisů z dobrovolné 
služby v Kongu, kam se vypravuji já, abyste byli informováni o práci 
dobrovolníků a salesiánů pro chudé děti v Lubumbashi. Jistě bude možné 
sledovat také zprávy od dalších dobrovolníků mířících do jiných částí světa. 
Pokud byste o zasílání dopisů neměli zájem, kontaktujte mě prosím mé adrese. 
  Ještě jednou za všechny moc děkuji za Vaši podporu a přeji krásný den 
       Alžběta Žáková (budoucí dobrovolnice v Kongu) 
 

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: dolnocermenska@farnost.cz 
pastorační asistentka: sr. Ludmila Kubicová, č. tel. 731 604 649.    


