
         

                         zprávy z farnosti 
                       DOLNÍ ČERMNÁ          

                                        38. týden  
                                 2012                     

 
 

 
                     
 

 

24. neděle v liturgickém mezidobí  –  16. září 2012 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ  -  17. září 17:00 zkouška zpěvu dětské scholy na faře v Dolní Čermné 
24. týdne v mezidobí   
ÚTERÝ  -  18. září 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   

24. týdne v mezidobí  za manžele Šilarovy 
STŘEDA  -  19. září 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
24. týdne v mezidobí  na poděkování za živou rodinu 
ČTVRTEK  -  20. září 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  

sv. Ondřeje, kněze, Pavla   za Františka Chmátala, manželku a syna Vladimíra 
a druhů, mučedníků   
PÁTEK   -  21. září 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
Svátek sv. Matouše,   na poděkování Pánu Bohu a za další pomoc a ochranu 
apoštola a evangelisty   

SOBOTA  - 22. září 9:00 schůzka ministrantů   
24. týdne v mezidobí 19:00  mše sv. ve Verměřovicích   

   na dobrý úmysl 
NEDĚLE – 23. září 7:30 mše sv. v Dolní Čermné    (lektorská služba: Hejlovi 232) 

25. neděle v mezidobí  za rodinu Holečkovu, dceru Bohuslavu a duše v očistci 

 9:00 mše sv. v Petrovicích     
  za rodinu Vondrovu, Junkovu a celý rod 

V Petrovicích dnes  10:30 mše sv. v Dolní Čermné  -  za farníky  
slavíme posv ěcení kostela.  zaměřená pro děti  (proběhne losování pohlednic) 

 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře  (lektor.služ. Vašíčkovi 349) 
  za Boží požehnání pro naši vlast 

                                                                                                     

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 8. 9. a v neděli 9. 9. 2012. 

Zvláště chci poděkovat Vám, kteří jste se zapojili do přípravy, organizace a celého 
průběhu slavnosti. Děkuji rodině pana Antonína Pecháčka, panu Janu Hrdinovi, panu 
Josefu Marešovi, Pavlu Marešovi, chrámovému sboru, dechové hudbě pod vedením pana 
Pavla Vašíčka, naší mládeži, ministrantům a všem, kteří se za zdar pouti modlili. Děkuji 
všem, kteří přispěli svým darem do sbírky o této pouti. Děkuji.  
                otec Josef 
 



Pozvání do Staré Boleslavi a pozvání k modlitbě za národ 
     Letošní již X. Národní svatováclavská pouť se koná ve Staré Boleslavi v pátek 28. září 
2012.  Slavnostní poutní mše svatá se uskuteční na Mariánském náměstí v 10.00 hodin. 
Hlavním celebrantem bude Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a kazatelem Mons. 
František Radkovský, biskup plzeňský. Kardinál Dominik Duka, OP srdečně zve na tuto 
pouť všechny kněze, jáhny a věřící.  
     Ve čtvrtek 27. 9. 2012 od 18:00h., v hodinu, kdy budou z Prahy do Staré Boleslavi 
převáženy relikvie sv. Václava, se uskuteční ve všech farnostech na celém území České 
republiky modlitební most za český národ a vyzvánění zvonů. Text modlitby, kterou 
se můžeme modlit uvádíme zde:  

MODLITBA ZA NÁROD 

Bože, Otče nás všech, děkujeme Ti  
za Čechy, Moravu a Slezsko - 
– naši krásnou a úrodnou vlast.  
Děkujeme Ti, žes nám ji po staletí 
pomáhal chránit proti nepřátelům 
vnějším i škůdcům vnitřním.  
Prosíme Tě, dej i nám dnes potřebné 
vůdčí osobnosti všude, kde chybí.  

Dej všem dětem otce, matku  
a spořádaný domov a veď nás, 
abychom žili ve vzájemném 
porozumění a každý na svém místě  
po vzoru svatého knížete Václava 
zodpovědně konali svůj úkol.  
Staň se tak skrze Krista,  
našeho Pána. Amen.  

 
 

Úkol pro děti: 
Úkol na mši svatou v neděli 23. 9. 2012 v 10.30 hodin v kostele v Dolní Čermné.  
Napiš, nakresli, … :    Co víš o králi  jménem  Achab?  
                              Čím se provinil? Koho měl za manželku?  (1Král 21 - 23) 
 

Rozvrh hodin výuky náboženství ve školním roce 2012/2013: 
  Základní škola DOLNÍ ČERMNÁ: 

třída - ročník den vyučování hodina vyučování vyučující 

1. a 2.  středa 11.20 – 12.05 h. sr. Ludmila Kubicová 

3. a 4.  pátek 11.20 – 12.05 h. sr. Ludmila Kubicová 

5. a 6.  středa 12.30 – 13.15 h. P. Josef Roušar 

7., 8. a 9. čtvrtek 14.45 – 15.30 h. P. Josef Roušar 
 

  Základní škola VERMĚŘOVICE: 
1. až 5.  čtvrtek 12.50 – 13.35 h. sr. Ludmila Kubicová 

 

  Základní škola HORNÍ ČERMNÁ: 
1. až  5. čtvrtek 14.00 – 14.45 h. sr. Ludmila Kubicová 

 

  Vyučování náboženství na faře v Dolní Čermné: 
mladší studenti do 15 let pondělí  16.05 – 16.50 h. paní Anna Motlová 

 
Poutník  -  vydává :  Římskokatolická farnost               Změny ve vydání jsou vyhrazeny !! 
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pastorační asistentka: sr. Ludmila Kubicová, č. tel. 731 604 649.    


