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24. neděle v liturgickém mezidobí – 14. září 2014 
     

        PONDĚLÍ  - 15. září      Památka Panny Marie Bolestné 
ÚTERÝ  -  16. září 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   

Sv. Ludmily, mučednice  -  za Jiřího a Martu Formánkovy 
STŘEDA  - 17. září 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   

24. týdne v mezidobí  -  za Karla Bednáře, syna, rodiče a sourozence 
ČTVRTEK  -  18. září 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  -  na úmysl dárce 
24. týdne v mezidobí 17:00 zkouška dětské scholy na faře  
PÁTEK  -  19. září 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   

24. týdne v mezidobí  -  za Jaroslava a Filomenu Šebrlovy, rodiče a sourozence 
 20:00 příprava na biřmování  

SOBOTA  -  20. září 19:00 mše sv. ve Verměřovicích   
Sv. Ondřeje, kněze, Pavla a dr.   - za nemocnou osobu 

 7:30 mše sv. v Dolní Čermné,      lektor. služba: Bednářovi 302   
NEDĚLE – 21. září  -  za farníky 

25. neděle v mezidobí 9:00 mše sv. v Petrovicích   

  -  za rodinu Vondrovu a Junkovu  

V Petrovicích dnes slavíme  10:30 mše sv. v Dolní Čermné  -  zaměřená pro děti 
posvěcení kostela.  -  za rodinu Bednářovu, Vitouchovu,  

  Lenochovu a Bartošovu 
 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře, lektor. služba: Formánkovi 83   
  -  za Marii a Františka Neugebauerovy 

 

ROZVRH HODIN VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ ve školním roce 2014/2015: 
místo výuky třída - ročník den hodina vyučující 

ZŠ Dolní Čermná 1. úterý 11.30 – 12.15 h. sr. L. Kubicová 

 2.  středa 11.30 – 12.15 h.  

 3. a 4.  úterý 12.30 – 13.15 h.  

 5. a 6.  pátek 12.30 – 13.15 h. P. Josef Roušar 

 7., 8. a 9. středa 13.30 – 14.15 h.  

ZŠ Horní Čermná 1. – 5.  pondělí 14.00 – 14.45 h. sr. L. Kubicová 

ZŠ Verměřovice 1. – 5.  čtvrtek 13.15 – 14.00 h.  

Fara Dolní Čermná studenti do 15 let čtvrtek 16.05 – 16.50 h. p. Anna Motlová 

 středoškoláci - začátek až ve středu 15.10.2014, (19.00 h.),   P. Josef Roušar 
 

Úkol pro děti  na mši svatou v neděli 21. 9. 2014 v 10:30 hodin v kostele v Dolní Čermné.  
Napiš, nakresli:   Daniel byl věrný a žádné nedbalosti ani zlého jednání se nedopustil.  
      Za co byl tety vhozen do jámy?   ( Da 6,1 – 24(23) )  



 

25. neděle v liturgickém mezidobí – 21. září 2014 
     

        PONDĚLÍ  - 22. září      25. týdne v mezidobí 
ÚTERÝ  -  23. září 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   

Sv. Pia z Pietrelciny, kněze  -  za Františka Chmátala, manželku a syna Vladimíra 
STŘEDA  - 24. září 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  za farníky  

25. týdne v mezidobí   
ČTVRTEK  -  25. září 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   -  na úmysl dárce 
25. týdne v mezidobí   
PÁTEK  -  26. září 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   

Sv. Kosmy a Damiána, mučed.  -  za rodiče Bláhovy, syna Karla a celý rod 
SOBOTA  -  27. září  Duchovní obnova pro biřmovance 

Sv. Vincence z Paula, kněze  19:00 mše sv. v Petrovicích   
  - za Karla Formánka, oboje rodiče a Matyldu Vávrovou 
  po mši sv. příležitost ke svátosti smíření v Petrovicích 

NEDĚLE – 28. září 7:30 mše sv. v Dolní Čermné,      lektor. služba: Müllerovi 177   
    -  za Valentina Kunerta a duše v očistci 

Slavnost  SV. VÁCLAVA, 9:00 mše sv. ve Verměřovicích   

MUČEDNÍKA, hlavního   -  za Jarmilu Krejsovou, manžela a rodiče  

patrona českého národa 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře,  lektor. služba: Kužílkovi 202   
  -  za uzdravení a zdárný průběh léčby  

 

-  PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍ ŘENÍ:  V Dolní Čermné v neděli  7:00 h. -  7:25 h.  
a v ostatních dnech 30 minut přede mší svatou. Na Mariánské Hoře v neděli 15:30 h. - 15:55 h.  

-  POZDRAV Z PRÁZDNIN, POUTI, VÝLETU,…  vyhodnotíme při první mši svaté pro děti 
v tomto novém školním roce v neděli 21. 9. 2014 v 10:30 h. v Dolní Čermné. 

-  BIŘMOVÁNÍ:  Biřmovanci se sejdou na přípravu v pátek 19. 9. 2014 ve 20:00 h. na faře. 
V sobotu 27. 9. 2014 budou mít duchovní obnovu.  

-  PODĚKOVÁNÍ: Nedělní kostelní sbírka 17. 8. 2014 určená na opravu kostela v Dolní Čermné 
činila 11.496,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.   
Děkuji všem, kdo se jakkoliv podíleli na přípravě a dobrém průběhu letošní pouti na Mariánské 
Hoře.               otec Josef 
 

 

CHLAPI  SOBĚ  –  a svým rodinám.   Výzva pro všechny muže! 

Pojďme, vystupme ze všedního kolotoče povinností, starostí ať můžeme na chvíli 
vydechnout a dobít své baterky. 
Víkend se uskuteční na Hoře Matky Boží v Králíkách, od 24. do 26. listopadu 2014 
A co nás čeká?  Trochu duchovna pod záštitou P. Karla Moravce, krásná příroda, 
odpočinek, sdílení s ostatními, dobré jídlo i pití. Přibližná cena 800,- a předpokládané 
téma odpuštění sobě a druhým, začátek v pátek v 19:00 a konec neděle po obědě. 
Zájemci hlaste se, prosím, nejpozději do 17. 10. 2014. Více informací osobně  
na telefon: 773566433 nebo na  e-mail : strejda.jenicek@seznam.cz 
Počet je omezen kapacitou! Na setkání se těší     Honza Moravec 
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