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15. neděle v mezidobí  – 14. července 2013 
 

PONDĚLÍ  - 15. července   
sv. Bonaventury,biskupa, uč.cír.   

ÚTERÝ  - 16. července 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
Panny Marie Karmelské  -  za Karla Koska, rodiče a tetu Fajtovou 

STŘEDA  - 17. července 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  
15. týden v mezidobí  -  za rodinu Hejlovu a duše v očistci 

ČTVRTEK - 18. července 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   
15. týden v mezidobí  -  za farníky 

PÁTEK  - 19. července 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
15. týden v mezidobí  -  na dobrý úmysl 

SOBOTA  - 20. července 8:30 odchod od kostela v Dolní Čermné – pěší pouť  
15. týden v mezidobí  do Letohradu na Kopeček - mše sv. v 11:00 h.(viz. níže) 

 19:00 mše sv. ve Verměřovicích 
  -  za Josefa a Marii Motlovy, dcery Marii a Helu 
 7:30 mše sv. v Dolní Čermné      (lektor. služba: Pecháčkovi 53) 

NEDĚLE – 21. července  -  za Jarmilu Podlezlovou, manžela a celý rod 

16. neděle mezidobí 10:00 mše sv. v Hůře (za deště v kostele v Petrovicích)   
  -  za Václava Vondru, Ladislava Bednáře a Petra Duška 

Sbírka je věnována na opravu  16:00 mše sv. na Mariánské Hoře       (lektor. služba: Jansovi 7)   
kostela sv. Jiří v Dolní Čermné  -  za Františku Marešovou, bratra Josefa a rodiče 

Pozvání : 
Milý farníci,  
rád Vás zvu v sobotu 20. července 2013 na pěší pouť do Letohradu na Kopeček. 

Setkáme se ráno v kostele v Dolní Čermné a po krátké modlitbě v 8:30 hodin se vydáme 
na pouť. Poutníci z Petrovic a z Verměřovic se k nám mohou přidat cestou. V 11 hodin 
budeme v kapli sv. Jana Nepomuckého v Letohradě na Kopečku slavit mši svatou. Budu 
rád, když se někteří za stejným cílem vydáte na kole nebo autem.  

Poobědváme z vlastních zásob nebo se zastavíme v restauraci. Po prohlídce 
místních zajímavostí a načerpání nových síl se vydáme na zpáteční cestu. Délka cesty 
z Dolní Čermné do Letohradu je 9 km, tj. více jak 2 hodiny pěší chůze. Těším se na 
společné putování.  

Následující den v neděli 21. července budeme slavit mši svatou v 10 hodin 
v kapli v Hůře. Pokud bude pršet, mši svatou budeme slavit v tu samou dobu v 10 
hodin v kostele v Petrovicích.       otec Josef                                                                                                   



     

16. neděle v mezidobí  – 21. července 2013 
 

PONDĚLÍ  - 22. července   
sv. Marie Magdalény   

ÚTERÝ  - 23. července 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
Svátek sv. Brigity,  -  za Růženu Pecháčkovou, manžela, syna a snachu 

řeholnice, patronky Evropy   
STŘEDA  - 24. července 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  

16. týden v mezidobí  -  na Jana Faltejska, vnuka a zetě 
ČTVRTEK - 25. července 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   

Svátek sv. Jakuba, apoštola  -  za farníky 
PÁTEK  - 26. července 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
Sv. Jáchyma a Anny,   -  na dobrý úmysl 
rodičů Panny Marie   

SOBOTA  - 27. července 19:00 mše sv. v Petrovicích 
Sv. Gorazda a druhů  -  za Ladislava Nováka a rodiče 

 7:30 mše sv. v Dolní Čermné     (lektor. služba: Macháčkovi 55) 
NEDĚLE – 28. července  -  za Marii Dohnalovou a manžela 

17. neděle mezidobí 9:00 mše sv. ve Verměřovicích   
  -  za rodinu Výprachtickou a Záleskou  
 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře (lektor.služba: Macháčkovi 242)   
  -  na poděkování Pánu Bohu za dar života  

 

Příležitost ke svátosti smíření: 
V Dolní Čermné v neděli od 7:00 h. do 7:25 h. a v ostatních dnech vždy 30 minut přede mší svatou. 
Na Mariánské Hoře v neděli od 15:30 do 15:55 h.  
 

 

Milí přátelé, 
s vděčností za Vaši štědrost bych rád poděkoval za podporu Papežských misijních děl. 

Potvrzuji, že jsme 15. 3. 2013 od Vás přijali dar 11. 650,- Kč. (Sbírka Misijní koláč 10.3.2013 
v Dolní Čermné – poznámka redakce)  

Díky Vám jsme v minulém roce přispěli na studium asi 300 bohoslovců v Zambii, na 
Srí Lance a v Papui-Nové Guineji, sponzorovali projekt světových misií v Ugandě, Zambii, 
Bangladéši a na Srí Lance a pomohli celkem 105 514 chudým dětem v 9 zemích. Můžu Vám 
potvrdit, že pomáháte skutečně potřebným lidem. Sám jsem viděl, jak jim chudoba často 
nedovolí jíst víc jak 1 skromné jídlo denně. Ugandský kněz mi ukázal učební pomůcky dětí: 
místo tašky jen 1 igelitový pytlík, do kterého se vejde na půl uříznutý sešit a kousek tužky. 
Více si tyto děti nemohou dovolit. Vaší zásluhou však mohou sedět při vyučování v lavicích, 
dostat kvalitní jídlo a potřebnou péči.  

Upřímně Vám děkuji, že podporujete právě papežské misie.  
Ať sám Bůh odmění Vaši štědrost. 

         P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD  
Dne 19.6. 2013, Špindlerův Mlýn. 
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