
  
                     zprávy z farnosti 
                   DOLNÍ ČERMNÁ                                                                                                                                

                               35. týden  
                     2010                     

 
 

 
                     

22. neděle v liturgickém mezidobí  -  29. srpna 2010 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
          PONDĚLÍ  -  30. srpna            22. týdne v mezidobí 

ÚTERÝ       -  31. srpna         
22. týdne v mezidobí 

19.00    mše sv. v Dolní Čermné  
             za rodinu Holečkovu, duše v očistci a dobrodince 

STŘEDA      - 1. září         
22. týdne v mezidobí 

15.00    příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné 
19.00    mše sv. v Dolní Čermné   
             za Zorku 

ČTVRTEK   -  2. září         
22. týdne v mezidobí 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné  
             za rodinu Plhákovu, Knajblovu a duše v očistci 
17.00    příležitost ke svátosti smíření ve Verměřovicích 
19.00    mše sv. ve Verměřovicích 
             za Gabriela Macana 

PÁTEK       - 3. září        
sv. Řehoře Velikého,  

papeže a učitele církve, 
první pátek v měsíci 

 

17.00    příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné 
17.00    výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné 
19.00    mše sv. v Dolní Čermné   
             za Květu Hrdinovou 

SOBOTA     - 4.  září         
první sobota v měsíci  

             Poutní zájezd farnosti na Zelenou horu a další místa 
19.00    mše sv. v Petrovicích  
             za Petra a Růženu Duškovy 

 

NEDĚLE – 5. září 
 

23. neděle v mezidobí 
 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné 
             za Jarmilu a Antonína Nožkovy a jejich rodiče 
   
  9.00    mše sv. ve Verměřovicích 
             na poděkování a za další pomoc a ochranu 
 

16.00    mše sv. na Mariánské Hoře 
             za Ladislava Mareše, manželku a vnuka 

 

  Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít: 
 
Ve farním kostele:  ve středu od 15.00 h. - do 17.00 h. (zpovídá P. Ján Kubis), od 17.00 h. - do 18.55 h. 
(zpovídá P. Josef Roušar), v pátek od 17.00 h. -  do 18.55 h., v ostatních dnech se zpovídá vždy 30 minut 
před začátkem každé mše svaté.  
Ve Verměřovicích:  ve čtvrtek od 17.00 h. - do 18.55 h. 

 



Poutní slavnost na Mariánské Hoře 
program v sobotu 11. září a v neděli 12. září 2010 

V SOBOTU    
v   19.00 h. rytmická mše sv.  -  za požehnání pro všechny mladé lidi 
ve 20.00 h. modlitba křížové cesty  -  venku na Mariánské Hoře 
od 21.00 h. – do 22.00 h. - chvíle občerstvení přítomných poutníků  
od 22.00 h. – do 23.00 h. - společná adorace zakončená svátostným požehnáním  -  v poutním kostele 
od 23.00 h. – do 24.00 h. - možnost soukromé adorace  -  v poutním kostele (potom se kostel uzavírá!) 

V NEDĚLI    
v    7.30 h. mše sv.  -  za farníky   -  v poutním kostele, slouží P. Milan Romportl 
v  10.00 h. mše sv.  -  za poutníky  -  venku v areálu křížové cesty, slouží P. Jiří Heblt 

 ve 14.00 h. koncert duchovní hudby  -  v poutním kostele, vystoupí manželé Hana a Otakar Tvrdí  
z Pardubic 

 v   15.00 h. modlitba křížové cesty  -  v poutním kostele 
  v   16.00 h. mše sv.  -  za poutníky  -  venku v areálu křížové cesty, slouží novokněz P. Jan Polák, rodák     
       z Tatenic, po mši sv. udílení novokněžského požehnání 
Kostelní sbírka této neděle je určena na potřeby poutního kostela na Mariánské Hoře. 
Příležitost ke sv. zpovědi: v poutním kostele od 7.00 - do 12.00 h. a od 13.30 h. - do 17.00 h. 
Odjezdy autobusů z Verměřovic na Mariánskou Horu: v 6.45 h. , 9.15 h. a ve 14.30 h. 
Autobus jede z Verměřovic přes Petrovice a zastavuje na obvyklých zastávkách v Dolní a Horní Čermné.   
Po mši sv. se vrací stejnou cestou zpět. Odjezdy autobusu z Mariánské Hory: v 8.30 h., ve 12.30 h. a v 17.30 h. 

  
-   Sbírka na opravu farního kostela v Dolní Čermné z 15. 8. 2010 vynesla 13. 205. Kč.  
    Všem dárcům děkujeme. 
-  Oblastní charita Ústí nad Orlicí děkuje za vstřícnost a spolupráci při vybírání finančních  
    prostředků na pomoc obětem povodní. V naší farnosti se vybralo 22. 674, - Kč.  
 

Akce ve farnosti: 
akce den   datum hodina místo 
pravidelná návštěva starších a středa 1. 9. dopoledne Verměřovice 
nemocných farníků před prvním pátkem čtvrtek 2. 9. dopoledne Dolní Čermná 
 pátek              3. 9. dopoledne Dolní Čermná, Petrovice 
výstav Nejsvětější svátosti oltářní pátek              3. 9. 17.00-18.55 kostel Dolní Čermná 
společná adorace  pátek 3. 9. po mši svaté kostel Dolní Čermná 
poutní zájezd farnosti sobota            4. 9.  celý den Zelená Hora a další 

 
Kulturní kalendář 

 
Kulturní a informační centrum v Jablonné nad Orlicí přijímá přihlášky do kurzu tance a společenské výchovy. Kurz se 
skládá z 10 lekcí, 2 prodloužených a věnečku. Lekce budou probíhat zpravidla v sobotu odpoledne v sále U Dubu. Cena 
kurzu je 900 Kč. Při zápisu se platí záloha 450,- Kč. 

 
Poutník  -  vydává :  Římskokatolická farnost            Změny ve vydání jsou vyhrazeny !! 

                             561 53  DOLNÍ ČERMNÁ 1 ,  č. tel.: 465 393 149 
 administrátor farnosti:  P. Josef Roušar, č. tel. 737 747 204, e-mail: josefrousar@seznam.cz 

So 4.9. – 13.00 hod. O zlatý šíp Robina Hooda 
Střelecký turnaj v různých kategoriích( střelba z luku, kuše, foukačky, praku) 
Areál u koupaliště v Jablonném nad Orlicí 

So 4.9. – 7.00-10.00 hod. Vyhlídkové vrcholy 
Tradiční pochod kolem Jablonného – trasy 10,19,33,48,60,70 km 
Fotbalový stadion v Jablonném nad Orlicí 

Ne 5.9. PRVNÍ – vernisáž výstavy –Monika Štaudová, Lenka Faltusová. Výstava potrvá do 
9.10.2010 
Kulturní a informa ční centrum čp. 30 

Ne 12.9.  Horský běh – Jablonné nad Orlicí-Jamné- Suchý vrch 
8. ročník závodu – prezentace 8.30 – 10.00 hod., start v 10.45 hod. – délka 9,5 km 


