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25. neděle v liturgickém mezidobí – 18. září 2011 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ      - 19. září 16.45    zkouška dětské scholy na faře 
25. týdne v mezidobí  
ÚTERÝ       - 20. září 19.00    mše sv. v Dolní Čermné  

sv. Ondřeje Kim Tae-gona,               za Josefa Šimka, Jiřího Mikulu a Jana Faltuse 
  kněze a druhů, mučedníků               

    STŘEDA      - 21. září 19.00    mše sv. v Dolní Čermné  
Svátek sv. Matouše              za Stanislava Filipa, rodiče a bratry 

apoštola a evangelisty  
ČTVRTEK      - 22. září 

25. týdne v mezidobí 
  7.30    mše sv. v Dolní Čermné   
             za Františka Šilara a manželku 

         PÁTEK       - 23. září 19.00    mše sv. v Dolní Čermné  
sv. Pia z Pietrelciny, kněze              na dobrý úmysl a duše v očistci  

        SOBOTA       - 24. září 19.00    mše sv. ve Verměřovicích    
25. týdne v mezidobí              za Josefa Ryšavého a rodiče 

NEDĚLE  -  25. září   7.30    mše sv. v Dolní Čermné  -  za Marii a Josefa  

              Holečkovy, duše v očistci a za všechny dobrodince 

26. neděle                     (lektor. služba: Langrovi 173)              

  v liturgickém mezidobí   9.00    mše sv. v Petrovicích 

              za rodinu Vondrovu a Junkovu 
V Petrovicích dnes slavíme   10.30   mše sv. v Dolní Čermné – zaměřená pro děti    
Výročí posvěcení kostela.              Při mši svaté bude pokřtěna Anežka Kyšperková. 

                     za farníky 
      16.00    mše sv. na Mariánské Hoře - za manžele Marešovy 

                 na poděkování za 55 let společného života 
                    (lektorská služba: Kunertovi 458) 

Tuto mši svatou slouží novokn ěz P. Jan Liška, rodák 
z M. Třebové a bude ud ělovat novokn ěžské požehnání.  

     

 



 
Rozvrh hodin výuky náboženství ve školním roce 2011/2012:  

 

  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.  pátek 11.25 – 12.10 h. sr. L. Kubicová 
5. a 6.  středa 12.45 – 13.30 h. P. Josef Roušar 

7., 8. a 9. čtvrtek 15.00 – 15.45 h. P. Josef Roušar 
 
  Základní škola VERM ĚŘOVICE 

1. až 5.  čtvrtek 12.50 – 13.35 h. sr. L. Kubicová 
  
  Základní škola HORNÍ ČERMNÁ 

1. až 5.  středa 15.00 – 15.45 h. sr. L. Kubicová 

6. až 9.  středa 15.00 – 15.45 h. P. Josef Roušar 
 
  Vyučování náboženství na fa ře v Dolní Čermné: 

mladší studenti  
do 15 let 

úterý 16.45 – 17.30 h. paní Anna Motlová 

 
Výuka náboženství na základních školách za čne v následujícím týdnu od 19. zá ří 2011. 
Náboženství pro studenty st ředních škol a u čiliš ť zahájíme v říjnu a rozvrh 
oznámíme po domluv ě.  
 

Úkol pro děti:  
Úkol na mši svatou v neděli 25. 9. v 10.30 hodin v kostele v Dolní Čermné.  
Napiš, nakresli:  
 

     „ Nenechám tě klesnout a neopustím tě.“     (Joz 1,5)                 
 

    Kdo komu řekl tato slova? 
 

  
      

 

Milí farníci a poutníci na Mariánskou Horu! 
 

Chci Vám všem poděkovat za Vaši účast na poutní slavnosti v kostele 
Narození Panny Marie na Mariánské Hoře v sobotu 10. 9. a v neděli 11. 9.  

Zvláště chci poděkovat Vám, kteří jste se zapojili do přípravy, organizace a 
celého průběhu slavnosti. Děkuji rodině pana Antonína Pecháčka, panu Josefovi 
Marešovi, Pavlu Marešovi, paní Míle Klekarové a jejím spolupracovnicím, 
chrámovému sboru, naší mládeži, ministrantům a všem, kteří se za zdar pouti 
modlili. Děkuji.  
                otec Josef 
 

Příležitost ke svátosti smíření v tomto týdnu budete mít 30 minut před začátkem každé mše 
svaté ve farním kostele a v neděli odpoledne na Mariánské Hoře. 
 
Poutník  -  vydává :  Římskokatolická farnost               Změny ve vydání jsou vyhrazeny !! 
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