
         
                       zprávy z farnosti 
                     DOLNÍ ČERMNÁ          

                               33. a 34. týden  
                                2013                     

 
 

 
                     
 

           

19. neděle v mezidobí  – 11. srpna 2013 
     

PONDĚLÍ  - 12. srpna   
19. týden v mezidobí   
ÚTERÝ  - 13. srpna 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
19. týden v mezidobí  -  za Karla Bednáře, Josefa Moravce a Pavla Hanuse 
STŘEDA  - 14. srpna   

Sv. Maxmiliána M. Kolbeho,  19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
kněze a mučedníka  -  za zemřelé z rodiny Vávrovy 

ČTVRTEK – 15. srpna   
Slavnost  19:00 mše sv. v Dolní Čermné   

Nanebevzetí Panny Marie  -  za P. Karla Pecháčka 
- doporučený svátek   žehnání bylin a květin 
PÁTEK  - 16. srpna 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   

19. týden v mezidobí  -  za Rudolfa Müllera, syna a vnuka 
   

SOBOTA  - 17. srpna 19:00 mše sv. ve Verměřovicích 
19. týden v mezidobí  -  za Jana a Věru Macháčkovy a duše v očistci 

   
 7:30 mše sv. v Dolní Čermné spojená se křtem                      

NEDĚLE – 18. srpna  Pokřtěn bude Pavel Vondra z Petrovic.    

20. neděle mezidobí  -  za Ludmilu a Vojtěcha Kunertovy 
                                                  (lektor. služba: Vránovi 18) 
 9:00 mše sv. v Petrovicích 
  -  za rodinu Kubíčkovu 

Sbírka je věnována na opravu  16:00 mše sv. na Mariánské Hoře  (lektor. služba: Vágnerovi 102)   
kostela sv. Jiří v Dolní Čermné.  -  za farníky 

  Na tuto odpolední mši svatou pojede autobus. 
  Z Verměřovic od kostela odjíždí v 15:20 hodin. 

 

Příležitost ke svátosti smíření: 
V Dolní Čermné v neděli od 7:00 h. do 7:25 h. a v ostatních dnech vždy 30 minut přede mší svatou. 
Na Mariánské Hoře v neděli od 15:30 do 15:55 h.  
 

Poděkování: 
Děkuji všem, kteří přispěli svým darem do sbírky v neděli 21.7. 2013. Tato sbírka byla určena na 
opravu farního kostela v Dolní Čermné a její výše činila 15.843,- Kč. Pán Bůh zaplať.  otec Josef 
 



 

20. neděle v mezidobí  – 18. srpna 2013 
 

PONDĚLÍ  - 19. srpna   
20. týden v mezidobí   
ÚTERÝ  - 20. srpna   

Sv. Bernarda, opata a uč. církve  Z důvodu dovolené otce Josefa 
STŘEDA  - 21. srpna  nebudou v tomto týdnu až do pátku 23.8.2013 

Sv. Pia X., papeže  v kostele v Dolní Čermné mše svaté. 
ČTVRTEK - 22. srpna   
Panny Marie Královny   

PÁTEK  - 23. srpna   
Sv. Růženy z Limy, panny   

SOBOTA  - 24. srpna 15:00 svatební obřad v Dolní Čermné, při kterém budou 
Svátek sv. Bartoloměje,   oddáni Eva Kuncová a Tomáš Řehák 

apoštola 19:00 mše sv. v Petrovicích 
  -  za Miroslava Dolečka 
 7:30 mše sv. v Dolní Čermné         (lektor. služba: Adamcovi 18) 

NEDĚLE – 25. srpna  -  za Františka Křivohlávka, manželku a snachu 

21. neděle mezidobí 9:00 mše sv. ve Verměřovicích   
  -  za Jana Hynka, manželku, syna a snachu 

 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře (lektor. služba:Vyhnálkovi 351)   
  -  za Marii a Františka Neugebauerovy 

 

Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 8. 8. 2013 
Prvním bodem jednání bylo hodnocení uplynulého období. Školní rok jsme zakončili mši svatou 
v kostele a po mši svaté nám počasí dopřálo, že jsme se mohli sejít u táboráku na farním dvoře. Další 
dvě události doprovázelo pěkné slunečné počasí. První byla pěší pouť do Letohradu na Kopeček, kde 
se sešlo při mši svaté asi 50 poutníků. Doputovali od nás pěšky, dojeli na kole nebo autem. Druhého 
dne v neděli jsme se sešli při slavení mše svaté v Hůře. Při hodnocení se zúčastnění shodli - dobrá 
příprava liturgie a celého prostoru, hojná účast věřících.  
Co nás čeká dále:  
- Poutní slavnost na Mariánské Hoře v sobotu 7. 9. a v neděli 8. 9. 2013. Členové pastorační rady 
zajistí služby při přípravě a průběhu pouti, a také poprosí o spolupráci další farníky. 

- V sobotu 14. 9. 2013 připravujeme poutní zájezd na Velehrad a do Kroměříže. Autobus máme již 
obsazený. Přesnější informace budou uvedeny ve farním zpravodaji 25. 8. a 1. 9. 2013. 

- MO Jednota Orel Dolní Čermná letos slaví 100 let od svého založení. Paní Ing. Marta Marešová 
seznámila členy PRF s programem oslav, které se uskuteční v sobotu 21. 9. 2013. Pozvánka 
s programem bude uvedena v Poutníku 1. 9. Program je bohatý a všichni farníci jsou srdečně zváni.    

- Pozvání z okolních farností:  
Poutní slavnost sv. Vavřince za účasti otce biskupa Jana Vokála se uskuteční v neděli 11. 8. 2013 
v Květné u Lanškrouna (za Lukovou). Mše sv. bude ve 13 hodin.     
           (Zapsala sr. Ludmila) 
 

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.

 


