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24. neděle v mezidobí  – 15. září 2013 
     

PONDĚLÍ  - 16. září   
Sv. Ludmily, mučednice   

ÚTERÝ  - 17. září 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   -  za Josefa Šimka, 
24. týden v mezidobí  Jiřího Mikulu, Jana Faltuse a jejich manželky 
STŘEDA  - 18. září 17:00 zkouška dětské scholy na faře 

24. týden v mezidobí 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
  -  za Milana Mervu 

ČTVRTEK – 19. září 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   
24. týden v mezidobí  -  na dobrý úmysl 

PÁTEK  - 20. září 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
Sv. Ondřeje, kněze, Pavla  -  za Marii Hrdličkovou, manžela, syna a duše v očistci 

a druhů, mučedníků   
SOBOTA  - 21. září 9:00 schůzka ministrantů na faře 
Svátek sv. Matouše,  14:30 mše sv. v Dolní Čermné  (100. výročí založení Jed.Orla) 

apoštola a evangelisty  -  za živé a zemřelé členy Jednoty Orla 
 19:00 mše sv. ve Verměřovicích 
  -  za Ludmilu Švecovou, manžela a celý rod 
 7:30 mše sv. v Dolní Čermné       (lektor. služba: Kunertovi 12) 

NEDĚLE – 22. září  -  za Pavla a Annu Vávrovy 

25. neděle mezidobí 9:00 mše sv. v Petrovicích 
  -  za rodinu Vondrovu, Junkovu a duše v očistci 

V Petrovicích dnes slavíme  10:30 mše sv. v Dolní Čermné  -  zaměřená pro děti         
posvěcení kostela.  -  farníky   

 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře  (lektor. služba: Vašíčkovi 349)   
  -  za živé a zemřelé z rodiny Benešovy 

 

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.  
 

Mše svatá pro děti  
V neděli 22. září v 10:30 h. v kostele v Dolní Čermné bude první mše svatá pro děti v tomto školním 
roce. Při této příležitosti vyhodnotíme a odměníme prázdninovou aktivitu: Pozdrav z prázdnin, 
dovolené, pouti, výletu, …  
Úkol pro děti:  Ve které knize Starého zákona najdeme tento a mnohé jiné moudré texty:  
                       „Lepší suchá skýva a k tomu klid než dům plný obětních hodů a spory.“ (Př 17,1) 
  



25. neděle v mezidobí  – 22. září 2013 
     

PONDĚLÍ  - 23. září   
Sv. Pia z Pietrelciny, kněze   

ÚTERÝ  - 24. září 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  na poděkování Pánu Bohu 
25. týden v mezidobí  s prosbou o další pomoc a ochranu  
STŘEDA  - 25. září 17:00 zkouška dětské scholy na faře 

25. týden v mezidobí 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
  -  za Jiřího a Milušku Vágnerovy 

ČTVRTEK – 26. září 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   
Sv. Kosmy a Damiána, mučedn.  -  za Františka Chmátala, manželku a syna Vladimíra 

PÁTEK  - 27. září 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
Sv. Vincence z Paula, kněze  -  za Ludmilu Bohuslavovou 

SOBOTA  - 28. září 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  -  za farníky 
Slavnost  SV. VÁCLAVA,    

MUČEDNÍKA,  19:00 mše sv. v Petrovicích  
hl. patrona českého národa,   -  za Josefa a Jaroslavu Moravcovy 

-  doporučený svátek   
 7:30 mše sv. v Dolní Čermné      (lektor. služba: Dvořákovi 406) 

NEDĚLE – 29. září  -  za Oldřicha Faltejska a oboje rodiče 

26. neděle mezidobí 9:00 mše sv. ve Verměřovicích  -  za Věru a Břetislava 
  Výprachtických, sourozence a oboje rodiče 

 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře  (lekt. služba: Macháčkovi 242)   
  -  za nová kněžská a řeholní povolání 

 

Rozvrh hodin výuky náboženství ve školním roce 2013/2014 
  

  Základní škola HORNÍ ČERMNÁ: 
třída - ročník den vyučování hodina vyučování vyučující 

1. až 4. pondělí 13.00 – 13.45 h. sr. Ludmila Kubicová 
 

  Základní škola DOLNÍ ČERMNÁ: 
1.    úterý 11.20 – 12.05 h. sr. Ludmila Kubicová 

2. a 3.   středa 11.20 – 12.05 h. sr. Ludmila Kubicová 
4. a 5.  úterý 13.55 – 14.40 h. P. Josef Roušar 

6., 7., 8. a 9. úterý 14.45 – 15.30 h. P. Josef Roušar 
  

  Vyučování náboženství na faře v Dolní Čermné: 
mladší studenti do 15 let středa 16.05 – 16.50 h. paní Anna Motlová 

  

  Základní škola VERMĚŘOVICE: 
1. až 5.  čtvrtek 13.15 – 14.00 h. sr. Ludmila Kubicová 

 

Výuku náboženství zahájíme od pondělí 16. září 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. 


