zprávy z farnosti
DOLNÍ ČERMNÁ

33. týden
2012

19. neděle v liturgickém mezidobí – 12. srpna 2012
Bohoslužby a akce v tomto týdnu:
PONDĚLÍ - 13. srpna
19. týdne v mezidobí
ÚTERÝ - 14. srpna
sv. Maxmiliána Marie
Kolbeho, kněze a mučedníka
STŘEDA - 15. srpna
Slavnost NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE
- doporučený svátek
ČTVRTEK - 16. srpna
19. týdne v mezidobí
PÁTEK - 17. srpna
19. týdne v mezidobí
SOBOTA - 18. srpna
19. týdne v mezidobí

19:00 mše sv. v Dolní Čermné
za Josefa a Annu Macháčkovy
19:00 mše sv. v Dolní Čermné
za rodinu Václava Ptáčka
Po mši svaté budou požehnány byliny a květiny.
Ve čtvrtek 16. 8. a v pátek 17. 8. 2012 nebude
sloužena mše svatá z důvodu účasti otce Josefa
na setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou.
Pouť rodin a pouť naší diecéze ve Žďáru n. Sáz.
- dopolední program, - mše svatá v 11:00 hodin,
- po obědě poutní katecheze, - zakončení v 15:30 h.

19:00

NEDĚLE – 19. srpna

20. neděle v mezidobí

mše sv. ve Verměřovicích
na dobrý úmysl
7:30 mše sv. v Dolní Čermné (lektor.služba:paní Hubálková 61)
za Anežku Pecháčkovou a manžela Bohuslava
9:00 mše sv. v Petrovicích

Dnešní sbírka je určena na
opravu farního kostela sv. Jiří
v Dolní Čermné.

- za uzdravení

Při této mši svaté bude pokřtěn Matyáš Kotyza.

16:00 mše sv. na Mariánské Hoře (lektor.služ. Adamcovi 18)
za Marii a Františka Neugebauerovy

PÍSEŇ RADOSTI
Kdykoliv se vám zdá, že jste na hranici
svých sil, dovolte Ježíši modlit se ve vás. On
se modlí neustále v našem nitru, neustále
vám dává píseň radosti, kterou sám zpíval
dokonce i v Getsemanech ...
Nikdo z vás, jsem si tím jist, si nemyslí, že
má nějaký vliv na osudy lidstva. Ale ve
skutečnosti je tomu naopak, než si myslíte. Ne
ti rozhodují o změnách ve světě, kdo se
nacházejí zdánlivě v první linii lidské rodiny.
Pohleďte na Pannu Marii. Ona si také

nemyslela, že její život bude mít tak velký
význam pro následující generace. A přece,
kdyby nedůvěřovala Bohu, nebyli bychom
zde shromážděni, a společenství, které
jmenujeme církev, by nikdy neexistovalo.
Vy i vaši blízcí, stejně jako Matka Boží, jste
chudými, pokornými tohoto světa, to vy
právě tak jako ona, ukazujete lidstvu cestu.
Toto vaše věrné očekávání Boha, jež vyplňuje
každý den vašeho života, pomáhá mnoha
jiným na zemi vytrvat, jít kupředu.

Informace z farnosti
- Přednáška P. Jaroslava Mikeše na téma Putování za dobrovolníky z ČR v Indii a Bangladéši
(v rámci projektu Adopce nablízko) je naplánována na pátek 31. srpna 2012 od 19 hodin
v orlovně v Dolní Čermné. Z toho důvodu bude mše svatá již v 18 hodin.

- V sobotu 1. září 2012 se uskuteční od 14 hodin úklid kostela na Mariánské Hoře před poutí.
Prosíme o pomoc při tomto velkém úklidu.

- Český rozhlas Hradec Králové v pořadu Letokruhy kraje uvedl v sobotu 26. 5. 2012 v 18:30 h.
krátké představení poutního místa Mariánská Hora. Autorka pořadu paní Eva Zálešáková si
o Mariánské Hoře povídala s Mons. Josefem Sochou.
Rozhovor k poslechu naleznete: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2640569.

-

Poutní zájezd v sobotu 15. září 2012

Odjezd autobusu ze zastávek:
Verměřovice, kostel 6.15 h.,
Petrovice, točna 6.20 h., Dolní Čermná, Tesla 6.25 h.,
Dolní Čermná, náměstí 6.35 h., Dolní Čermná, u rybníka, Dolní Čermná, na Letné
a Horní Čermná, Krčma 6.45 h.
Program pouti:
Křtiny – v 9 hod. mše svatá a prohlídka poutního kostela
Jedovnice a Senetářov – v 11 hod. prohlídka kostelů
Oběd v restauraci Hotel Broušek u Sloupu – ve 12 hod.
Sloup v Morav. krasu – ve 13.30 hod. modlitba a prohlídka poutního kostela
Zámek Rájec-Jestřebí – prohlídka od 15.00 h.
Vstupné do zámku:
plné vstupné 120,- Kč senioři 80,- studenti 60,- rodinné 300,- (2 dospělí + 2 - 3 děti do 15 let).
Výlohy za cestu: dospělí 150,- Kč., děti a studenti 90,- Kč.
Peníze na vstupné do zámku a za cestu autobusem zaplatíme ráno po nástupu do autobusu.
Celkem to činí 270,- Kč na osobu (slevy odečteme). Prosíme ty z vás, kteří budete požadovat slevu
vstupného (děti, studenti, ZTP), vezměte se sebou osobní doklad (občan. průkaz nebo jiný průkaz).
(Informace o pouti budou ještě v Poutníku v neděli 26. srpna 2012.)

-

Rozvrh úklidu farního kostela v Dolní Čermné: srpen - listopad 2012
datum
25. 8. sobota
1. 9. sobota
8. 9. sobota
15. 9. sobota
22. 9. sobota
29. 9. sobota
6. 10. sobota
13. 10. sobota
20. 10. sobota
27. 10. sobota
3. 11. sobota

skupina

vedoucí skupiny

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Řeháková Marta
Motlová Zdeňka
Filipová Marie
Severinová Marie
Dvořáková Vladimíra
Jansa Vladimír
Vránová Alžběta
Bláhová Věra
Formánková Hana

Hejlová Vlaďka
Vyhnálková Lucie
Filipová Jitka
Severin František
Šemberová Marie
Jansová Eva
Adamcová Slavěna
Bláhová Anna
Venclová Vítězslava

Klekarová Jaroslava
Zpěváková Marie
Marešová Věra
Faltusová Ludmila
Havlíčková Jaroslava
Macháčková Anna
Vránová Helena
Bednářová Aloisie
Vágnerová Hana

Od 9:00 hodin generální úklid farního kostela před posvícením.
10.

Macháčková Růžena

Bednářová Ludmila

Marešová Marta

Všem farníkům, kteří pravidelně uklízí v našich kostelech, patří velké díky.
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: dolnocermenska@farnost.cz
pastorační asistentka: sr. Ludmila Kubicová, č. tel. 731 604 649.

