
 
 
POUTNÍK      zprávy  z  farnosti 
36. týden / 2006            DOLNÍ  ČERMNÁ 
 
 

22. neděle v liturgickém mezidobí   -  3. září  2006 
 
 

Bohoslužby v následujícím týdnu : 
 4. září    Pondělí   -  22. týdne v mezidobí, mše svatá pro děti 

 18.00  Dolní Čermná  -  za Boží pomoc ve všech potřebách a za duše v očistci 
 6. září    Středa   -    22. týdne v mezidobí 
  19.00 Dolní Čermná  -  za pana faráře Čeňka Ptáčka 
 7. září    Čtvrtek   -  sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka 
  6.45 Dolní Čermná -   za nemocnou osobu 
 8. září    Pátek   -    Svátek Narození Panny Marie 

 19.00 Dolní Čermná  -  za rodiče Formánkovy a sourozence 
 9. září    Sobota  -   sv. Petra Klavera, kněze   
  12.00 Petrovice  -  svatební obřad, při kterém budou oddáni snoubenci: 
    Monika Schlesingerová z Ústí nad Orlicí a Martin Sklenář z České Třebové 
 10. září   -  Neděle   -  23. v liturgickém mezidobí   
 Podle rozhodnutí Pastorační rady farnosti nebude dnes ve farním kostele v Dol. Čermné 
vyjímečně sloužena ranní mše svatá v 7.30 hod. 

Program poutní slavnosti na Mariánské Hoře 
sobota  9. 9. 
  v 19.00 h.   - rytmická mše svatá   -  za požehnání pro všechny mladé lidi 
ve 20.00 h.   - modlitba křížové cesty venku na Mar. Hoře, 21.00 - 22.00 h. chvíle pro občerstvení   
od 22.00 h.  -  do 23.00 h.  společná adorace v poutním kostele, 23.00 - 24.00 h. soukromá adorace 
neděle 10. 9. 
  v 7.30 h.    - mše svatá  v poutním kostele -  za Vojtěcha, Oldřicha a Ladislava Kunertovy 
v 10.00 h.    - mše svatá  - slouží Mons. Dominik Duka, O.P., biskup královéhradecký,  
  v areálu Křížové cesty venku před hlavním vchodem do kostela   
ve 14.00 h.  - literární pásmo v poutním kostele 
  v 15.00 h.   - modlitba křížové cesty v poutním kostele 
  v 16.00 h.   - mše svatá   – na poděkování P.Bohu za 50 let společného života,  
   slouží P.Jan Šlégr venku před hlavním vchodem do kostela 
Příležitost ke sv. zpovědi v poutním kostele :  7.00 – 12.00 h. a 13.30 – 17.00 h. 
Kostelní sbírka této neděle je určena na opravu střechy církevního domu na Mariánské Hoře. 
Odjezdy autobusů z Verměřovic na Mariánskou Horu: v 6.45 h., 9.15 h. a 14.30 h. 
Odjezdy autobusů zpět z Mariánské Hory: v 8.30 h., ve 12.30 h.a v 17.30 h. 
 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít : 
Ve farním kostele se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté. 



Rozvrh hodin výuky náboženství ve školním roce 2006/2007: 
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 11. 9. 2006.  
 
Základní škola DOLNÍ ČERMNÁ 

TŘÍDA - ročník DEN - vyučování HODINA - vyučování VYUČUJÍCÍ 
1. a 2.  středa 11.25 – 12.10 h. sr. Ludmila Kubicová 

3., 4. a 5. pátek 11.25 – 12.10 h. sr. Ludmila Kubicová 
6. středa 12.30 – 13.15 h. sr. Ludmila Kubicová 
7. středa 12.30 – 13.15 h. P.Pavel Seidl 

8. a 9. pondělí 14.55 – 15.40 h. P.Pavel Seidl 
 
Základní škola VERMĚŘOVICE 

1. až 2.  středa 12.35 – 13.20 h. paní Anna Motlová 
3., 4. a  5.  středa 13.25 – 14.10 h. paní Anna Motlová 

 
Vyučování náboženství na faře v Dolní Čermné: 

prima - kvarta  pondělí 15.15 h. paní Anna Motlová 
starší  studenti  
středních škol a 

učilišť 

pondělí letní období  - od 20.00 h. 
po mši sv. pro děti  - od 19.00 h. 
zimní období  - od 19. 00 h.  

P.Pavel Seidl 

 
Rozvrh vyučování náboženství v Základní škole HORNÍ ČERMNÁ bude v příštím čísle našeho 
farního zpravodaje. 
 

Akce ve farnosti v tomto týdnu: 
pondělí 4. 9. nácvik zpěvu na dětské bohoslužby 

mše svatá pro děti 
16.15 h. 
18.00 h. 

fara Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 

pátek 8. 9. farní knihovna  
(pravidelně každý pátek) 

16.00 -17.00 h. fara Dolní Čermná 

sobota  9. 9. ministranti – nácvik liturgie 9.00 h. Mariánská Hora 
sobota  9. 9. mše svatá pro mládež 19.00 h. kostel Mariánská Hora 
 
Lanškrounská kopa - 9.září 2006 
Pěší trasy: 5 km (vhodné pro vozíčkáře),10,15,25,35,60 a 100 km. 
Cyklo trasy: 20,30,45,55,70,110 km po silnicích a 60 km terénem po pěší trase. 
Prezentace:  v pátek 8.září 2006 od 15 hod. do 21 hod. na radnici na nám.J.M.Marků, 
       v sobotu 9.září od 6.30 do 8.30 hod. na radnici na nám.J.M.Marků, 
   pěší trasa 100 km v pátek 8.září v Dělnickém domě od 17 do 24 hod. 
Start: pěší trasa 100 km v pátek 8.září od 20 do 24 hod. z tělocvičny základní školy na náměstí  
A. Jiráska. Ostatní trasy mají společný start v sobotu 9.září v 8.30 hod. z náměstí J.M.Marků. 
Cíl: pro všechny trasy 10.září do 20 hod. na nám. J.M.Marků v budově radnice.  
 
Pozvánka na zájezd 
MO KDU-ČSL v Dolní Čermné pořádá pro členy a příznivce zájezd DO VINNÉHO SKLÍPKU ve 
Velkých Bílovicích, a to v sobotu dne 16. září 2006. Cestou navštívíme poutní kostel Jména Panny 
Marie ve Křtinách. Společný oběd je zajištěn, hradí si jej účastníci sami.  
Odjezd z náměstí Dolní Čermná v 7,45 hod. se zastávkami u rybníka a na Letné. 
V ceně zájezdu 500,- Kč je zahrnuto jízdné a konzumace vína s večeří ve sklípku. 
Přihlášky s penězi přijímá pan Jan Vacek čp. 197, tel. 465 393 283.   
 
Poutník  -  vydává :  Římskokatolická farnost            Změny ve vydání jsou vyhrazeny !! 
                             561 53  DOLNÍ ČERMNÁ 1 ,  č. tel.: 465 393 149 


