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23. neděle v liturgickém mezidobí -  6. září 2009 

 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ     - 7. září 
23. týdne v mezidobí 

 

ÚTERÝ         - 8. září 
Svátek Narození Panny Marie 

            Dnes mše svatá v naší farnosti nebude.       

STŘEDA      - 9. září 
sv. Petra Klavera, kněze 

16.45   zkouška zpěvu dětské schóly na faře v Dolní Čermné 
19.00   mše sv.  v Dolní Čermné  -  za Josefa a Annu Macháčkovy 

ČTVRTEK  -  10. září 
23. týdne v mezidobí 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné       
            za Rudolfa Krátkého a rodiče 

PÁTEK        - 11. září 
23. týdne v mezidobí 

17.00   setkání biřmovanců na faře v Dolní Čermné 
19.00   mše sv. v Dolní Čermné  -  za rodiče Duškovy, syna a dceru

SOBOTA      - 12. září 
Jména Panny Marie 

 
V naší farnosti slavíme pouť Narození Panny Marie 

NEDĚLE  -  13. září 
24. neděle v liturgickém 

mezidobí 

v kostele na Mariánské Hoře. 
Mše svaté v sobotu 12. září a v neděli 13. září budou  

pouze na Mariánské Hoře. 
Viz. níže strana 2. 

 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít: 
ve farním kostele se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté.   
 
-  Život je tak velký dar, že ho do smrti stačíme sotva rozbalit. 
-  Pro samé hvězdy dnes není vidět nebe. 
-  Svobodu nemůžeme získat tak, že ji někomu sebereme. 
-  Odpuštění je ta nejracionálnější reakce, které je člověk schopen. 
-  Nenakládejte na sebe víc, než Hospodin unese. 
        (Věřte nebo ne, Pavel Kosorin) 
 
Pozvánka pro mladší děti a jejich rodiče 
Obchodní řetězec ENAPO pořádá programy na podporu nemocných dětí. Jeden z programů „Skákací 
hrad“ se nám podařilo zajistit pro Dolní Čermnou a jeho výtěžek bude věnován na podporu léčby 
malého Dominika Adamce z Verměřovic.  
Skákací hrad bude pro naše děti k dispozici v pátek 11. září 2009 na náměstí v Dolní Čermné. 
Vstupné činí 20,- Kč a děti si mohou hrát po neomezenou dobu.  
         za ENAPO Vlaďka Dvořáková 

  



PPoouuttnníí  ssllaavvnnoosstt  nnaa  MMaarriiáánnsskkéé  HHoořřee  
Sobota 12. 9. - večerní program:  
v    19:00 hod. rytmická mše svatá, za požehnání pro všechny mladé lidi, v poutním kostele 
ve  20:00 hod. modlitba křížové cesty – venku na Mariánské Hoře 
od 21:00 - 22.00 hod. chvíle pro občerstvení poutníků  
od 22:00 - 23.00 hod. společná adorace zakončená svátostným požehnáním – v kostele 
od 23:00 - 24.00 hod. možnost soukromé adorace – v kostele (potom se kostel uzavírá) 
Neděle 13. 9.  - hlavní den slavnosti: 
v    7:30 hod. ranní mše svatá - v poutním kostel, slouží P.Jan Šlégr 
v  10:00 hod. slavná mše svatá,v areálu křížové cesty venku před kostelem,slouží P.J. Roušar 
ve 14:00 hod.  vystoupení skupiny šermířů a lanové aktivity pro děti v areálu před kostelem 
v   15:00 hod. modlitba křížové cesty - v poutním kostele  
v   16:00 hod. mše svatá - v areálu křížové cesty venku před kostelem,  

slouží P.Prokop Tobek a po mši svaté bude udílet novokněžské požehnání 
 

Příležitost ke sv. zpovědi bude v kostele    
          od 7.00 – do 12.00 h.  
         a od 13.30 – 17.00 h. 
Kostelní sbírka této neděle je určena na 
potřeby poutního kostela na Mariánské 
Hoře.  
V případě nepříznivého počasí budou 
všechny bohoslužby slaveny v poutním 
kostele.  

Odjezd autobusu z Verměřovic (od 
kostela) na Mariánskou Horu:  
v 6.45 h., v 9.15 h. a ve 14.30 h. 
 
Odjezd autobusu z Mariánské Hory do 
Verměřovic:  
v 8.30 h., ve 12.30 h. a v 17.30 h.

 

Rozvrh hodin výuky náboženství ve školním roce 2009/2010: 
Vyučování náboženství na základních školách v Dolní a Horní Čermné, ve Verměřovicích a 
na faře v Dolní Čermné začíná v druhém školním týdnu od pondělí 7. 9. 2009.  
Pouze žákům z 8. a 9 třídy v Dolní Čermné začne výuka až ve středu 23. 9. 2009. 
Vyučování náboženství na faře pro starší studenty (od 15 let) bude oznámeno po domluvě. 
 
Základní škola DOLNÍ ČERMNÁ 

TŘÍDA - ročník DEN - vyučování HODINA- vyučování VYUČUJÍCÍ 
1. a 2.  úterý 11.25 – 12.10 h. sr. L. Kubicová 
3. a 4.  středa 11.25 – 12.10 h. sr. L. Kubicová 

5., 6. a 7. středa 12.35 – 13.20 h. sr. L. Kubicová 
8. a 9. středa 12.35 – 13.20 h. P.Josef Roušar 

 
Základní škola VERMĚŘOVICE 

1. a 2.  čtvrtek 12.50 – 13.35 h. sr. L. Kubicová 
4. a 5.  čtvrtek 13.40 – 14.25 h. sr. L. Kubicová 

 
Základní škola HORNÍ ČERMNÁ 

 2. – 5. čtvrtek  15.00 – 15.45 h.  sr. L. Kubicová 
7. – 9. čtvrtek  15.00 – 15.45 h.  P.Josef Roušar 

 
Vyučování náboženství na faře v Dolní Čermné: 
mladší studenti do 15 let  úterý  16.00 – 16.45 h.  paní Anna Motlová 
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