
      
                   zprávy z farnosti 
                 DOLNÍ ČERMNÁ                                                                                                                                

                           32. a 33. týden  
                                   2014                     

 
 
 
 
 

18. neděle v liturgickém mezidobí – 3. srpna 2014 
     

     PONDĚLÍ  - 4. srpna   -   Sv. Jana Marie Vianneye, kněze 
ÚTERÝ  -  5. srpna    19:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  za Jana Hubálka a celý rod 

18. týdne v mezidobí  z obojí strany a za duše v očistci  
STŘEDA  - 6. srpna    19:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  za Marušku Hrdinovou 

Svátek Proměnění Páně   
ČTVRTEK  -  7. srpna    7:30 mše sv. v Dolní Čermné  -  za farníky 
18. týdne v mezidobí   
PÁTEK  -  8. srpna    19:00 mše sv. v Dolní Čermné   

Sv. Dominika, kněze  -  za Marii Hrdličkovou, manžela, syna a duše v očistci 
SOBOTA  -  9. srpna    19:00 mše sv. v Petrovicích   

Svátek sv. Terezie Benedikty   - za Zdeňku Stejskalovou a rodiče Mikulovy 
od Kříže, panny a mučednice   

 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  -  za živé a zemřelé členy 

NEDĚLE – 10. srpna  místního Sboru dobrovolných hasičů 

19. neděle v mezidobí 9:00 mše sv. ve Verměřovicích  -  za Věru a Břetislava 
  Výprachtických, sourozence a rodiče 
 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře  
  -  za rodinu Pavlasovu a Faltovu 

 

Příležitost ke svátosti smíření  
Dolní Čermná  každou neděli 7:00 – 7:55 h. P. Josef Roušar 
 ostatní dny 30 minut přede mší svatou  
Mariánská Hora každou neděli 15:30 - 15:55 h.  

 

PODĚKOVÁNÍ 
Nedělní kostelní sbírka 15. 6. 2014 určená na Diecézní charitu činila 8.762,- Kč.  
Nedělní kostelní sbírka 13. 7. určená na opravu kostela v Dolní Čermné činila 9.582,- Kč.  
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.          otec Josef 
 

MARIA 

Tak jako Maria, by měl vlastně každý křesťan 

kráčet pravou cestou,  

kterou pro něj určil Bůh,  

s chválou a velebením poté, co vyslovil 

zásadní souhlas s tím, co s ním Bůh zamýšlí.           
                                          (Meinrad Gyr SJ)  
 

MATKA VŠECH NÁRODŮ 

Pane Ježíši Kriste, Synu Otce, 
sešli nyní na zem svého Ducha. 

Děj, ať Duch Svatý přebývá  
v srdcích všech národů, aby byly uchráněny 

od zkaženosti, neštěstí a války. 
Kéž je Matka všech národů, blahoslavená 

Panna Maria, naší Přímluvkyní. Amen.



19. neděle v liturgickém mezidobí – 10. srpna 2014 
     

     PONDĚLÍ  - 11. srpna   -   Sv. Kláry, panny 
ÚTERÝ  -  12. srpna    19:00 mše sv. v Dolní Čermné   -  na úmysl dárce 
19. týdne v mezidobí   
STŘEDA  - 13. srpna    19:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  na úmysl dárce 
19. týdne v mezidobí    
ČTVRTEK  -  14. srpna    7:30 mše sv. v Dolní Čermné   -  za farníky 

Sv. Maxmiliána M. Kolbeho,  19:00 jednání Pastorační rady farnosti   
kněze a mučedníka   

PÁTEK  -  15. srpna    19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
Slavnost  NANEBEVZETÍ   -  za Josefa a Annu Macháčkovy 

PANNY MARIE  Žehnání bylin a květin 
-  doporučený svátek   

SOBOTA  -  16. srpna    19:00 mše sv. ve Verměřovicích   
19. týdne v mezidobí  - za Evu Krejsovou a rodiče 

 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   
NEDĚLE – 17. srpna  -  za Oldřicha Kunce a duše v očistci 

20. neděle v mezidobí 9:00 mše sv. v Petrovicích    
  -  za Marii a Josefa Krátkých a rodiče z obojí strany 

Sbírka je věnována na opravu 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře    
farního kostela sv. Jiří  -   za Annu a Oldřicha Vodákovy 

  Na tuto mši sv. pojede autobus. 
  Odjezd z Verměřovic od kostela v 15:20 h. 

 

Charitní pouť a srpnová pouť královéhradecké diecéze se koná 

v sobotu 16. 8. 2014 v Neratově u Bartošovic v Orlických horách 
 

10:00 h.   Slavnostní mše svatá  - celebruje biskup Mons. Jan Vokál a biskupové z Indie.   
14:00 h.   Běh naděje - prezentace od 12.30, start u školy 
15:00 h.   Adopce na dálku - beseda s indickými biskupy B. Morasem a D. Fernardesem (kostel) 
16: 00 h.  Vystoupení Nízkoprahového klubu dětí a mládeže Kutná Hora (u školy) 
17: 00 h.  Divadlo "Don Bosco v 21. století" ( kostel) 
18: 00 h.  Sbor z hor - koncert (u školy) 
20: 00 h.  Koncert Filharmonie HK (kostel) 
Doprovodný program po celý den: jarmark výrobků chráněných dílen a řemeslníků, ukázky zdravotních 
pomůcek, prezentace projektu Adopce na dálku, výstava k 20. výročí charity v diecézi, oslík a workshopy 
pro děti, občerstvení, adorační místo a místo pro přijetí svátosti smíření. 

Srdečně zvou pořadatelé  Diecézní charita Hradec Králové, Sdružení Neratov, o. s. Pons 21,  
Římskokatolická farnost Neratov a regionální Charity. 

 

Poutní slavnost na Hoře Matky Boží u Králík 
Pátek 15. 8. 2014 v 17:00 h. mše svatá. 

Neděle 17. 8. v 10:00 h. mše svatá (hl. celebrant Mons. Josef Kajnek) a v 15:00 h. mše svatá. 

 
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. 


