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22. neděle v liturgickém mezidobí – 28. srpna 2011 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ      - 29. srpna 19.00    mše sv. v Dolní Čermné  

Umučení sv. Jana Křtitele                  za Ottu Cejnara, rodiče a sestry 
ÚTERÝ       - 30. srpna  
 22. týdne v mezidobí                  Dnes mše svatá nebude.  

  

  

STŘEDA      - 31. srpna 15.00    příležitost ke svátosti smíření v Dolní  Čermné 
22. týdne v mezidobí 19.00    mše sv. v Dolní Čermné  

              za Ludmilu Mačátovou, manžela a švagra 
ČTVRTEK      - 1. září 
22. týdne v mezidobí     

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné  
             za Vincence a Marii Junkovy, dceru a zetě 

 17.00    příležitost ke svátosti smíření ve Verměřovicích 
    19.00   mše sv. ve Verměřovicích    

             za Růženu a Františka Fridrichovy a dva vnuky 

   PÁTEK       - 2. září 17.00   výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní  Čermné 
22. týdne v mezidobí     17.00    příležitost ke svátosti smíření v Dolní  Čermné 

 19.00    mše sv. v Dolní Čermné  -  za Zorku 
              po mši svaté společná adorace 

SOBOTA       - 3. září  Poutní zájezd farnosti do Broumova a Rokole.  

sv. Řehoře Velikého, 19.00    mše sv. v Petrovicích   
papeže a učitele církve              za Jiřího Vágnera a rodiče 

  

NEDĚLE  -  4. září   7.30    mše sv. v Dolní Čermné  
              za Jaromíru Tomanovou 

23. neděle                     (lektor. služba: Menclovi 193) 

  v liturgickém mezidobí   9.00    mše sv. ve Verměřovicích    

              za Marii a Josefa Hrdinovy 
Žehnání školákům a studentům  16.00    mše sv. na Mariánské Hoře 

na začátku školního roku              za Ladislava a Marii Markovy, rodiče a sourozence 
bude dnes při každé mši svaté.               (lektorská služba: Formánkovi 202) 

 



 Výuku náboženství v tomto školním roce zahájíme v týdnu od 19. 9. 2011.  
 

Příležitost ke sv. zpovědi budete mít: 
v Dolní Čermné ve středu 31. 8.  15:00 – 17:00 h. zpovídá P. Ján Kubis 
  17:00 – 18:55 h. zpovídá P. Josef Roušar 
 v pátek 2. 9.       17:00 – 18:50 h.  
 v ostatních dnech se zpovídá vždy 30 minut před začátkem mše svaté 
ve Verměřovicích ve čtvrtek 1. 9.  17:00 – 18:55 h.  
 

Návštěva starších a nemocných farníků: 
Ve středu 31. 8. 2011 dopoledne i odpoledne ve Verměřovicích, ve čtvrtek 1. 9. dopoledne i 
odpoledne v Dolní Čermné a v pátek  2. 9. dopoledne v Dolní Čermné a v Petrovicích. 
 

Poděkování 
Děkuji všem dárců do sbírky na opravu farního kostela sv. Jiří v Dolní Čermné konané v neděli  
14. 8. 2011. Sbírka činila 15.069,- Kč. Pán Bůh zaplať.                     otec Josef 
 

Informace o poutním zájezdu naší farnosti v sobotu 3. září 2011. 
Odjezd autobusu ze zastávek:  
Horní Čermná, Krčma v 6.00 h., Dolní Čermná, u rybníka v 6.05 h., Dolní Čermná, náměstí v 6.15 
h., Dolní Čermná, Tesla v 6.20 h. Petrovice točna v 6.25 h., Verměřovice kostel v 6.30 h.  
Program pouti: 
Klášter Broumov – prohlídka začne v 9.00 h.  
       Plné vstupné činí 65,- Kč, studenti  a ZTP 45,- Kč, děti do 15 let 30,- Kč.  
Oběd - objednán v Novém Městě nad Metují v restauraci U Drašnarů. 
Zámek v Novém Městě nad Metují - prohlídka s průvodcem od 14.00 h.  
       Plné vstupné 90,- Kč, školáci, studenti do 26 let, senioři od 65 let a ZTP 60,- Kč. 
Mariánské poutní místo Rokole u Nového Města nad Metují   
       Zde naši pouť zakončíme slavením mše svaté v 16.00 h. 
 Peníze na vstupné do kláštera a do zámku a za cestu autobusem zaplatíme ráno po nástupu do 
autobusu. Celkem to činí 300,- Kč na osobu (slevy odečteme).  
Prosíme ty z vás, kteří budete požadovat slevu vstupného (děti, studenti, senioři od 65 let a ZTP), 
vezměte se sebou osobní doklad (občanský průkaz nebo jiný průkaz).                  
 
 

Pozvání do Dolní Dobrouče:   
Milí farníci,   srdečně Vás zveme k oslavám ve farnosti Dolní Dobrouč. A že je co slavit! Podařilo se nám 
dokončit stavbu Multifunkčního centra aktivního života neboli D-centra, jak jsme si ho důvěrně 
pojmenovali. Pokud byste rádi toto místo setkání poznali, přijeďte se podívat. Oslavy zahájíme mší svatou 
v neděli 4. září 2011 v kostele sv. Mikuláše v 10.00 h. Po mši svaté následuje  slavnostní otevření a 
přestřižení pásky. Potom je zde možné poobědvat guláš či kýtu. Zároveň proběhne prezentace různých 
aktivit, které budou od podzimu v centru probíhat. Dozvíte se, jak můžete Vy sami D-centrum využít 
(návštěvy akcí, soukromý pronájem prostoru). Jednou z prvních akci, která se v D-centru uskuteční, bude 
podzimní setkání mládeže ústeckého a žambereckého vikariátu v sobotu 12.11. 2011. 
Tímto Vás nejen zveme na slavnostní otevření D-centra, ale i na další akce, které v něm budeme pořádat. Za 
farnost Dolní Dobrouč pastorační asistentka a koordinátorka činností v D-centru  

Marie Skalická  
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