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21. neděle v mezidobí  – 25. srpna 2013 
     

PONDĚLÍ  - 26. srpna   
21. týden v mezidobí   
ÚTERÝ  - 27. srpna 15:00 pohřební mše sv. v Dolní Čermné, rozloučíme 

Sv. Moniky  s panem Oldřichem Dostálem z Dolní Čermné 
 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
  -  za Josefa a Annu Macháčkovy 

STŘEDA  - 28. srpna 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
Sv. Augustina,   -  za Augustina Vávru, manželku a rodinu Šemberovu 

biskupa a učitele církve   
ČTVRTEK – 29. srpna 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   

Umučení sv. Jana Křtitele  -  za rodinu Plhákovu, Knajblovu a duše v očistci 
PÁTEK  - 30. srpna 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   

21. týden v mezidobí  -  za Ottu Cejnara, rodiče a sestry 
SOBOTA  - 31. srpna 14:00 Úklid kostela na Mariánské Hoře před poutí 
21. týden v mezidobí 19:00 mše sv. ve Verměřovicích 

  -  za Oldřicha Rybku a rodiče 
 7:30 mše sv. v Dolní Čermné           (lektor. služba: Režný 403) 

NEDĚLE – 1. září  -  za farníky 

22. neděle mezidobí 9:00 mše sv. v Petrovicích 
  -  za Petra a Růženu Duškovy 
 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře  (lektor. služba: Faltusovi 356)   

Žehnání školákům, studentům  -  na poděkování Pánu Bohu s prosbou  
  o další pomoc a ochranu 

 
 

DEN CHARITY 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí srdečně zve v sobotu 7. září 2013 na DEN CHARITY.   
S tímto programem:  
Dům Oblastní charity, ul. 17. listopadu 69, 13:00 – 15:00 h.  
– otevřena provozovna charitní ošetřovatelské služby a půjčovna kompenzačních pomůcek.  
Farní zahrada u kostela Nanebevzetí P. Marie, Kostelní 19, 15:30 – 17:00 h.  
–  Světélko Vysoké Mýto (vystoupení dětí s romskými zpěvy a tanci),  
–  Radek Žalud – muzikálové melodie,    – překvapení.  
17:00 h. – BLABOVY STROMY – vystoupení blues-rockové skupiny.  
Zábavné odpoledne je pořádáno u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly, patrona charitních 
zařízení, a jako poděkování našim spolupracovníkům, dárcům a příznivcům.   



Poutní zájezd v sobotu 14. září 2013 – Velehrad, Kroměříž 
 

Odjezd autobusu ze zastávek:  
Verměřovice, kostel  4.45 h.,   Petrovice, točna   4.50 h.,    Dolní Čermná, Tesla   4.55 h., 
Dolní Čermná, nám.  5.00 h.,  Dolní Čermná, u rybníka,     Dolní Čermná na Letné,  
Horní Čermná, Krčma  5.10 h. a Lanškroun. 

Program na Velehradě:  
Mše svatá v 9 hodin v bazilice a po mši svaté čas k samostatné prohlídce areálu (v bazilice bude 
od 10 hod. další mše sv.).  
Od 11.15 hodin pro naši skupinu prohlídka baziliky s průvodcem (vstupné ve skupině 25 a víc osob: 
dospělí 50,- Kč, děti 6 - 15 let, studenti, důchodci a ZTP 30,-Kč).  
V Poutním domě na Velehradě ve 12.30 hodin oběd (cena 100,- Kč). 

Program v Kroměříži:  
Zde program nebude organizován společně. Bude záležet na výběru a zájmu každého poutníka. 
Nabídka je široká: prohlídky v areálu Arcibiskupského zámku, procházky Podzámeckou nebo 
Květnou zahradou, procházky městem a další.  

Nabídku jednotlivých prohlídkových okruhů a výše vstupného v Arcibiskupském zámku a zahradách 
budeme mít k dispozici v autobuse. V Kroměříži si bude vstupné platit každý sám.  

Výlohy za cestu autobusem: dospělí 250,- Kč., děti a studenti 150,- Kč;   

Peníze na vstupné do velehradské baziliky, na oběd a za cestu autobusem vybereme ráno po nástupu 
do autobusu. Celkem to činí 400,- Kč na osobu, pro seniory 380,- Kč, pro děti a studenty 280,- Kč.  
Prosíme ty z Vás, kteří budete požadovat slevu vstupného (děti, studenti, ZTP), vezměte se sebou 
osobní doklad (občanský průkaz nebo jiný průkaz).   
V kostele v Dolní Čermné, v Petrovicích a ve Verměřovicích je k dispozici seznam poutníků. 
Přihlášené poutníky prosím, aby zkontrolovali, zda jsou v seznamu uvedeni. Děkuji. 
                       otec Josef 
 

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.  
 

Úklid kostela  
Prosíme o pomoc při úklidu kostela na Mariánské Hoře před poutí.  
Úklid se uskuteční v sobotu 31. 8. 2013 od 14 hodin odpoledne. 
 

Výuka náboženství  
Výuku v základních školách a na faře pro mladší studenty zahájíme v týdnu od 16. září 2013.  
Rozvrh výuky v základních školách bude k dispozici koncem týdne (29. a 30. 8. 2013).  
 

Žehnání školákům, studentům, učitelům, vychovatelům a rodičům  
Žehnání se uskuteční v sobotu 31. 8. při večerní mši sv. ve Verměřovicích a v neděli 1. 9. při každé 
mši svaté v naší farnosti.  
Vyhodnocení prázdninové aktivity pozdrav z prázdnin, dovolené, pouti, výletu, … vyhodnotíme 
při první mši svaté pro děti v tomto školním roce v neděli 22. 9. 2013. 
 

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

                                     561 53  DOLNÍ ČERMNÁ 1 
administrátor farnosti:  P. Josef Roušar: č. tel. 737 747 204, e-mail: josefrousar@seznam.cz 
pastorační asistentka: sr. Ludmila Kubicová, č. tel. 731 604 649

 


