
 
POUTNÍK      zprávy  z  farnosti 
37. týden / 2007            DOLNÍ  ČERMNÁ 
 
 

23. neděle v liturgickém mezidobí   -  9. září  2007 
Poutní slavnost na Mariánské Hoře 

 

Bohoslužby v následujícím týdnu : 
 10. září    Pondělí   -  bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka  

 19.00  Dolní Čermná  -  za Jaroslava Bednáře a oboje rodiče 
 12. září    Středa   -    Jména Panny Marie 
  19.00 Dolní Čermná  -  za Jiřího Chmelíka 
 13. září    Čtvrtek   -  sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 
  6.45 Dolní Čermná -   za Marii Mačátovou a syny Josefa a Karla 
 14. září    Pátek   -    Svátek Povýšení svatého kříže 

  6.45 Dolní Čermná  -  za uzdravení 
 15. září    Sobota  -   Památka Panny Marie Bolestné  
  12.00 Mariánská Hora – svatební obřad, při kterém budou oddáni snoubenci: 
     Markéta Rousová z Verměřovic a Martin Štěpánek z Mistrovic 
   19.00 Petrovice  -  za Vlastu a Ladislava Markovy a oboje rodiče 
 16. září   -  Neděle   -  24. v liturgickém mezidobí   
Dolní Čermná         -     7.30 h.     -  za rodinu Betlachovu a Rýznarovu 
Verměřovice           -     9.00 h.     -  za Roberta Vágnera a rodiče 
Mariánská Hora    -     16.00 h.   -  za Jiřího Mikulu, Jana Faltuse a Josefa Šimka 
Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít : 
Ve farním kostele se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté. 
 
Lektorská služba: 
16. 9.   -  24. neděle v mezidobí    -    7.30 h.   - Řehákovi  č. 283 

       na Mariánské Hoře         -  16.00 h. - Klekarovi ml. č. 282  
 

Akce ve farnosti v tomto týdnu: 
pondělí 10. 9. nácvik zpěvu na dětské bohoslužby 16.15 h. fara Dolní Čermná 
pondělí  10. 9. náboženství pro středoškoláky  20.00 h. fara Dolní Čermná 
 

ZKOUŠKA  chrámového sboru v Dolní Čermné v pátek 14. září t.r. se nekoná.  
 

UPOZORNĚNÍ 
Biblická olympiáda, která byla v naší farnosti naplánována na 30. září 2007 se letos neuskuteční. 
Příprava soutěže vyžaduje více času a sil než je možné jí věnovat. Předběžný plán na rok 2008 je 
uspořádání „Odpoledne s Biblí“. Zde by mimo jiné aktivity pro všechny věkové skupiny byla i soutěž 
družstev ve znalostech Bible.                         sr. Ludmila    



Rozvrh hodin výuky náboženství ve školním roce 2007/2008: 
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 10. 9. 2007.  
 
Základní škola DOLNÍ ČERMNÁ 

TŘÍDA - ročník DEN - vyučování HODINA- vyučování VYUČUJÍCÍ 
1. a 2.  pondělí 11.25 – 12.10 h. sr. Ludmila Kubicová 
3. a 4.  středa 11.25 – 12.10 h. sr. Ludmila Kubicová 
5. a 6. pondělí 13.15 – 14.00 h. sr. Ludmila Kubicová 

7. čtvrtek 14.10 – 14.55 h. P.Pavel Seidl 
8. a 9. středa 12.30 – 13.15 h. P.Pavel Seidl 

 
Základní škola VERMĚŘOVICE 

2. a 3.  čtvrtek 12.50 – 13.35 h. sr. Ludmila Kubicová 
4. a  5.  čtvrtek 13.40 – 14.25 h. sr. Ludmila Kubicová 

 
Základní škola HORNÍ ČERMNÁ 

2. až 4.  pátek 13.00 – 13.45 sr. Ludmila Kubicová 
5. až 9.  pátek 13.00 – 13.45 P.Pavel Seidl 

 
Vyučování náboženství na faře v Dolní Čermné: 

mladší studenti  
do 15 let 

čtvrtek 16.00 – 16.45  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 

 

Pozvání  
Česká křesťanská akademie v Letohradě vás zve na přednášku Jaroslava Achaba Haidlera:  
ŽIDOVSKÉ HŘBITOVY. Přednáška se uskuteční v sobotu 15. září v 19.00 hod. v Orlovně na Orlici. 
J.A. Haidler, ředitel Činoherního Studia v Ústí nad Labem, se vedle překladatelské činnosti 
zabývá dokumentací židovských hřbitovů u nás. 
 

NNaarroozzeenníí  PPaannnnyy  MMaarriiee        
(E. Vítová)

Je svátek Matky Páně, den jejích narozenin 
něžný, jak závoje mlžný stín, v němž 

krůpěj rosy se třpytí jak vzácný drahokam. 
Takovou Matku míti směl Boží Syn jen sám. 

 
Na čistou její krásu nepadl nikdy stín, 

tak na zem v plnosti času ji poslal Hospodin. 
Milostí prozářená jak démant v stéblech trav 

bez hříchu narozena přijala lidský háv. 
 

Už brzy přijde chvíle, určena od věků. 
Syn Panny nad sníh bílé, dá spásu člověku. 
S ním na Golgotské pláni i Matka bude stát 

za Boží smilování slzy prolévat. 
 

Buď pozdravena Máti v den svého zrození, 
jen tobě mohl dát Bůh lásky znamení, 

že nikdo nezahyne, kdo Syna bude ctít. 
Tomu kdo k tobě se vine, dej na věčnosti žít.

- Láska je to jediné, čeho přibývá, když to rozdáváme.   (Ricarda Huchová) 
- Kapka lásky je víc než oceán vůle a rozumu.   (Pascal) 

 

Nápis na jednom starém kříži 
JJáá  jjsseemm  ssvvěěttlloo,,  vvyy  jjee  nneevviiddííttee..  JJáá  jjsseemm  cceessttaa,,  vvyy  ppoo  nníí  nneejjddeettee..    
JJáá  jjsseemm  pprraavvddaa,,  vvyy  mměě  nneehhlleeddááttee..  JJáá  jjsseemm  žžiivvoott,,  vvyy  mměě  nneecchhcceettee..    
JJáá  jjdduu  ppřřeedd  vváámmii,,  vvyy  zzaa  mmnnoouu  nneejjddeettee..  JJáá  jjsseemm  vváášš  BBůůhh,,  vvyy  ssee  nneemmooddllííttee..    
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