
 
 

POUTNÍK      zprávy  z farnosti 
32. a 33. týden / 2007  DOLNÍ  ČERMNÁ 

 

18. neděle v liturgickém mezidobí  - 5. srpna 2007 
 

Bohoslužby v tomto týdnu : 
 6. srpna  - Pondělí  - Svátek Proměnění Páně 

 19.00  Dolní Čermná -  za Milana Eimana a rodiče 
 7. srpna  -  Úterý  -    sv. Sixta II., papeže a druhů, mučedníků a sv.Kajetána, kněze 
 8. srpna  -  Středa  -   sv. Dominika, kněze 
  19.00 Dolní Čermná  -  za Antonína a Annu Faltejskovy 
 9. srpna  -  Čtvrtek  - Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, 
         patronky Evropy 

  6.45 Dolní Čermná -   za nemocnou osobu 
 10. srpna  -  Pátek   -   Svátek sv. Vavřince, mučedníka 

  19.00 Dolní Čermná  -  na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží pomoc  
     a ochranu 

 11. srpna  -  Sobota  -  sv. Kláry, panny  
  19.00 Petrovice  - na poděkování Pánu Bohu a za další Boží ochranu  
 12. srpna   -  Neděle   -  19. neděle v liturgickém mezidobí 
Sbírka na opravu oken a dveří farního kostela v Dolní Čermné. 
Dolní Čermná        -     7.30 h.   - za Oldřicha Kunce a duše v očistci    
Verměřovice          -     9.00 h.   - za Janu Kášovou, manžela a rodiče 
Mariánská Hora    -   16.00 h.   - za Boží požehnání pro živou rodinu s prosbou o dar uzdravení 
 Na tuto odpolední mši svatou pojede autobus. Vyjíždí v 15.15 hod. z Verměřovic a pokračuje přes 
Petrovice, a zastavuje na obvyklých zastávkách v Dolní  a Horní Čermné. Po mši sv. se autobus vrací 
stejnou trasou zpět. 
 
Příležitost ke sv. zpovědi po oba dva týdny budete mít : 
Ve farním kostele se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté. 
 
Lektorská služba : 
12. 8.   - 19. neděle v liturgickém mezidobí  -      7.30 h.   - Kužílkovi č. 202 HČ 

   na Mariánské Hoře       -    16.00 h. - Macháčkovi st. č. 180 HČ 
15. 8.   - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie  -    19.00 h.   - Marešovi č. 264 HČ 
19. 8.   -  20. neděle v liturgickém mezidobí  -      7.30 h.   - Vávrovi č. 270 

   na Mariánské Hoře       -    16.00 h. - Marešovi ml. č. 271 
 

Akce ve farnosti : 
čtvrtek 9. 8. jednání pastorační rady 19.00 h. fara Dolní Čermná 
pátek 10.8. Výroční schůze chrámového sboru po mši sv. fara Dolní Čermná 

 



19. neděle v liturgickém mezidobí  - 12. srpna 2007 
 

Bohoslužby v tomto týdnu : 
 13. srpna  - Pondělí  - 19. týdne v mezidobí 

 19.00  Dolní Čermná -  za Jana Faltejska a rodiče 
 14. srpna  -  Úterý  -    sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka 
 15. srpna  -  Středa  -   Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
  17.30 Verměřovice  - za Jiřího a Annu Sršňovy 
  19.00 Dolní Čermná  -  za uzdravení 
 16. srpna  -  Čtvrtek  - sv. Štěpána Uherského 
  6.45 Dolní Čermná -   za Jaroslavu Markovou a bratra Rudolfa 
 17. srpna  -  Pátek   -   19. týdne v mezidobí 

  19.00 Dolní Čermná  -  na poděkování Pánu Bohu za dar 70 - ti let života s prosbou 
     o další Boží pomoc a ochranu 

 18. srpna  -  Sobota  -  19. týdne v mezidobí 
  19.00 Verměřovice  - za Ludmilu Schejbalovou a rodiče 
 19. srpna   -  Neděle   -  20. neděle v liturgickém mezidobí 
Dolní Čermná        -     7.30 h.   - za Františka Křivohlávka, rodiče a sourozence   
Petrovice          -     9.00 h.   - za Vincence Vávru, manželku a syna  
Mariánská Hora    -   16.00 h.   - za Ladislava Junka 
 

Test znalostí 
1. Jaký symbol bývá přiřazen evangelistu   
     Janovi?               
    A: člověk     B: lev     C: orel     D: býk 
       .       
2. Co podle svatého Pavla nikdy nezanikne?   
    A: hloupost             B: láska         
    C: prorocké dary     D: zvědavost                                               
         
3. Kde se odehrála bouře na moři,  
     kterou popisuje Nový zákon?      
    A: na Mrtvém moři     B: na Rudém moři        
    C: na Středozemním moři      
    D: na Genezaretském jezeře 
        
4. V kolika jazycích byl nápis na Ježíšově 
     kříži?    
    A: ve dvou         B: ve třech       
    C: ve čtyřech     D: nevíme 
 
5. Co významného se stalo u Jordánu?    
    A: utišení bouře           B: Ježíšův křest      
    C: rozmnožení chleba   D: uzdravení slepého 

 
6. Doplň větu z 2. listu Korinťanům:  
     Poklad víry máme …   
    A: v láskyplném srdci.      B: v nebi.       
    C: v nádobě hliněné.        D: v dobrých skutcích. 
 
7. Jak dlouho trvala stavba chrámu,  
    který stál v době Ježíšově?   
    A: 46 let                  B: 7 let     
    C: 3 dny a  3 noci     D: 40 let 
 
8. Kdo byl římským císařem, když se Ježíš   
     narodil?   
    A:  Nero            B: Tiberius    
    C: Dioklecián     D: Augustus 
 
9. Kdo je matkou starozákonního Izmaele?   
    A:  Ráchel     B: Hagar      C: Lea     D: Rebeka 
 
10.  Která královna zachránila  židy před  
        vyhubením?   
       A: Judita     B: Ester     C: Rut     D: Debora 

 
Hotel 
Hotel je plný k prasknutí a na Mojšeleho zbude jen pokoj, ve kterém už někdo bydlí. „Nebude vám 
vadit , když tu s vámi přenocuji?“ ptá se. „Ale kdepak, jenom vás musím varovat, že strašně 
chrápu.“ „To nevadí,“ povídá Mojšele, „já jsem stejně náměsíčný. Ráno se spolunocležník diví: 
„Vždyť jste se po celou noc ani nehnul a spal jste jako pařez!“ „Jistě, já totiž vůbec nejsem 
náměsíčný. Jenom mě napadlo, že zůstanete vzhůru a budete mě sledovat, takže se v klidu vyspím.“ 
      ( z knihy: Úsměvné židovské historky, Daniel Lifschitz) 
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