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20. neděle v liturgickém mezidobí  -  15. srpna 2010 
Slavnost  NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

 

Bohoslužby a akce v následujícím týdnu: 
 

Od pondělí 16.8. do pátku 20.8.2010 nebudou v naší farnosti slouženy mše svaté.   

V případě zaopatřování a pohřbu volejte P. Pavlu Pokornému z Jablonného nad Orlicí. 

 Kontakt:731 598 905, 465 642 350. 
 

PONDĚLÍ       - 16. srpna          sv. Štěpána Uherského 

ÚTERÝ           - 17. srpna          20. týdne v mezidobí 

STŘEDA         - 18. srpna          20. týdne v mezidobí 

ČTVRTEK     - 19. srpna          20. týdne v mezidobí 

PÁTEK           - 20. srpna          sv. Bernarda, opata a učitele církve 

SOBOTA     - 21. srpna           
sv. Pia X., papeže 

19.00    mše sv. v Petrovicích   
             za Marii Markovou, manžela a vnučku Ludmilu 

 

NEDĚLE – 22. srpna 
 

21. neděle v liturgickém 
mezidobí 

 

  7.30    mše sv. v Dolní Černé      (lektor. služba: Kužílkovi 202 HČ) 
             za Anežku a Bohuslava Pecháčkovy 
  9.00    mše sv. ve Verměřovicích  -  na poděkování Pánu Bohu 
             a Panně Marii za dar společného života a další ochranu 
16.00    mše sv. na Mariánské Hoře      (lektor. služba: Vávrovi 264) 
             za živou a zemřelou rodinu Benešovu 

 

Jako Maria   (Bruno Ferrero) 

     Jedné noci jsem měl krásný sen. Viděl jsem v něm dlouhou cestu vedoucí ze země 
kamsi do vzduchu, kde se ztrácela v oblacích. Vedla až do nebe. Ale nebyla pohodlná, 
naopak byla samá překážka. Byly na ní poházené rezavé hřebíky, ostré a pichlavé 
kameny, skleněné střepy. Lidé po té cestě chodili bosi. Hřeby se jim zabodávaly do 
nohou, mnozí je měli celé od krve. Ale nevzdávali se. Chtěli dojít do nebe. Každý krok 
znamenal utrpení, a tak šli pomalu a s bolestí. Pak jsem ve snu uviděl Ježíše. Předcházel 
je. Také šel bos. Šel pomalu, ale rozhodně. Ani jednou se nezranil.  
    Ježíš stoupal výš a výš. Došel do nebe a posadil se na velký zlatý trůn. Díval se dolů, 
na ty, kdo se snažili stoupat za ním. Povzbuzoval je pohledem i gesty. Stoupající osoby 
předcházela také Maria. Maria šla ještě rychleji než Ježíš. Víte proč? Kladla nohy do 
jeho stop. Záhy dostihla svého Syna, který ji usadil na velké křeslo po pravici.  
    I Maria začala povzbuzovat ty, kdo stoupali k nebi, a radila jim, aby kladli nohy do 
Ježíšových stop stejně jako ona. Ti nejmoudřejší to učinili a rychlým krokem se blížili 
k nebi. Ostatní naříkali nad svými ranami, často se zastavovali, někdy se i vzdávali a 
přemoženi bolestí klesali podél cesty.    



21. neděle v liturgickém mezidobí  -  22. srpna 2010 
 

Bohoslužby a akce v následujícím týdnu: 
PONDĚLÍ            - 23. srpna          sv. Růženy z Limy, panny 

ÚTERÝ       - 24. srpna           
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 

19.00    mše sv. v Dolní Čermné  
             za Ottu Cejnara, rodiče a sestry 

STŘEDA      - 25. srpna          
21. týdne v mezidobí 

19.00    mše sv. v Dolní Čermné    
             za Marii a Matyldu Venclovy a celý rod 

ČTVRTEK   -  26. srpna          
21. týdne v mezidobí 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné  
             za Františka Šilara a manželku Annu 

PÁTEK       - 27. srpna           
sv. Moniky 

19.00    mše sv. v Dolní Čermné   
             za dar života a rodinu Maříkovu 

SOBOTA     - 28. srpna           
sv. Augustina, biskupa a uč. cír. 

14.00    úklid kostela na Mariánské Hoře před poutí 
19.00    mše sv. ve Verměřovicích  -  za Boženu Záleskou 

 

NEDĚLE – 29. srpna 
22. neděle v liturgickém 

mezidobí 
Při každé mši svaté - 
-  žehnání školákům. 

  7.30    mše sv. v Dolní Černé         (lektor. služba: Marešovi 264 HČ) 
                  na úmysl dárce 
  9.00    mše sv. v Petrovicích   
             za Karla Formánka, oboje rodiče a Matyldu Vávrovou 
16.00   mše sv. na Mariánské Hoře (lekt.s.: Macháčkovi ml. 180 HČ) 
             za nová kněžská a řeholní povolání 

 Zprávy z farnosti 
-  Příležitost ke svaté zpovědi v tomto týdnu budete mít 30 minut před začátkem každé mše svaté  
   ve farním kostele a v neděli na Mariánské Hoře. 
-  Prosíme farníky o pomoc při úklidu poutního kostela na Mariánské Hoře před poutí.  
   Uklízet budeme v sobotu 28.8. odpoledne od 14 hodin.  
-  Při mši svaté v sobotu 28.8. ve Verměřovicích a při každé mši svaté v neděli 29.8. se uskuteční  
   žehnání školákům, studentům, učitelům a vychovatelům před začátkem nového školního roku.  
 

Informace o poutním zájezdu naší farnosti v sobotu 4. září 2010. 
    Odjezd autobusu bude ze zastávek: Verměřovice kostel v 6.15 h., Petrovice točna v 6.20 h., 
Dolní Čermná Tesla v 6.25 h. a Dolní Čermná náměstí v 6.30 h. Cena cesty autobusem: dospělí 
180,- Kč, děti a studenti 90,- Kč, pro rodiny s dětmi na jednu osobu 90,- Kč.   
    Hrad Pernštejn - prohlídka začne v 9.20 h. Plné vstupné činí 100,- Kč, školáci a studenti 60,- 
Kč, důchodci 80,- Kč.  
    Kostel na Zelené Hoře - prohlídka s průvodcem od 12.00 h. Plné vstupné 80,- Kč, školáci, 
studenti do 26 let, senioři od 65 let a ZTP 50,- Kč, rodinné vstupné 210,- Kč.   
    Oběd - je objednán v restauraci na 13.00 h. 
    Poutní kostel Božího milosrdenství ve Slavkovicích u N. Města na Moravě - od 15.30 h. 
možnost zhlédnout prezentaci s tématem o Božím milosrdenství a o historii tohoto nového 
kostela. V 17.00 h. zakončíme naši pouť slavením mše svaté.  
    Po nástupu do autobusu zaplatíme cestu a vybereme peníze na vstupné na hrad Pernštejn a do 
kostela na Zelenou horu. Je to pro urychlení našeho odbavení u pokladny.  
    Prosíme ty z vás, kteří budete požadovat slevu vstupného (děti, studenti a senioři), vezměte se 
sebou osobní doklad (občanský průkaz nebo jiný průkaz).                  

V autobuse máme ještě několik volných míst. Zájemci se mohou přihlásit 
u otce Josefa osobně nebo telefonicky na čísle 737 747 204. 

Poutník  -  vydává :  Římskokatolická farnost            Změny ve vydání jsou vyhrazeny !! 

                             561 53  DOLNÍ ČERMNÁ 1 ,  č. tel.: 465 393 149 
 administrátor farnosti:  P. Josef Roušar, č. tel. 737 747 204, e-mail: josefrousar@seznam.cz 


