
 
POUTNÍK      zprávy  z farnosti 
19. týden / 2006    DOLNÍ  ČERMNÁ 
 

 
4. neděle velikonoční  -  7. května 2006 

Neděle Dobrého Pastýře 
 

Bohoslužby v tomto týdnu : 
  8. května -   Pondělí  -  Panny Marie, Prostřednice všech milostí – Státní svátek ČR 
  19.00 Dolní Čermná    -  za Vojtěcha Zpěváka a rodiče 
  9. května -  Úterý   -  po 4. neděli velikonoční 
  19.00 Dolní Čermná    -  májová pobožnost – povede akolyta 
10. května -   Středa  -  po 4. neděli velikonoční 
   19.00 Dolní Čermná    -  za Boží pomoc a požehnání pro všechny maturanty z farnosti 
11. května -   Čtvrtek  -  po 4. neděli velikonoční 
   6.45 Dolní Čermná    -  za  farníky 
12. května -   Pátek  -  po 4. neděli velikonoční 
  19.00 Dolní Čermná    - na poděkování za narození dítěte 
13. května -   Sobota  -  po 4. neděli velikonoční                                                                                                    
  19.00 Verměřovice -  za Josefa Maříka 
14. května  - 5. NEDĚLE  VELIKONOČNÍ 
Kostelní sbírka této neděle je určena na bohoslovce a seminář. 
V kostele v Petrovicích dnes slavíme poutní slavnost sv.Františka Xaverského. 
Dolní Čermná -  7.30 h. -  za rodinu Vávrovu a Cejnarovu 
Petrovice  -  9.00 h. -  za Josefa Bachmana, dceru a oboje rodiče 
Mariánská Hora - 16.00 h. -  za rodinu Chládkovu a Šilarovu 
Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít : 
ve farním kostele se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté.   
 

Lektorská služba: 
14. 5.   - 5. neděle velikonoční    -     7.30 h.   - Menclovi č. 193 

                        na Mariánské Hoře       -   16.00 h. -  Zpěvákovi č.195 
 

Akce ve farnosti : 
pondělí 8. 5. nácvik zpěvu na dětské bohoslužby 16.15 h. fara Dolní Čermná 
úterý 9. 5. generální úklid a mytí oken na faře 15.00 h. fara Dolní Čermná 
středa 10. 5. setkání rodičů dětí před 1.sv.přijímáním

biblická hodina 
16.00 h. 
20.15 h. 

fara Dolní Čermná 
fara Dolní Čermná 

pátek   12. 5. příprava na 1.sv. přijímání dětí 
příprava biřmovanců 
mše svatá pro mládež 
setkání mladých 
zkouška zpěvu chrámového sboru 

13.45 h. 
16.45 h. 
19.00 h. 
20.00 h. 
20.00 h. 

fara Dolní Čermná 
fara Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 
fara Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 

sobota 13. 5. ministranti   9.00 h. fara Dolní Čermná 



Brigáda na faře 
V úterý 9. května 2006 od 15.00 hodin se uskuteční brigáda na faře v Dolní Čermné.  
Budou se mýt okna. Prosíme ženy o pomoc při tomto jarním úklidu.   

 Otec Pavel 
 
Informace pro děti a jejich rodiče 
Setkání dětí s Otcem biskupem v Hradce Králové v sobotu 13. května 2006.   
Jak bylo již oznámeno na setkání pojedeme společně autobusem. Autobus pro děti z naší farnosti bude 
zastavovat na zastávkách: 
v Horní Čermné u Krčmy v 7.10 hod., v Dolní Čermné Na letné a U rabníka, v Dolní Čermné na 
náměstí v 7.20 hod. a dále v Petrovicích v 7.30 hod. a ve Verměřovicích u kostela v 7.35 hod.   
Plánovaný návrat domů nejpozději v 17.00 hod.        
Děti si se sebou vezmou svačinu, 20,- Kč na cestovné a kapesné pro osobní potřebu.  
                 sestra Ludmila 
 

Informace z jednání Pastorační rady 
Ř.k. farnosti Dolní Čermná ze dne 20.4. 2006 

Z programu jednání: 
- Uplynulé období ve farnosti: Postní duchovní obnova, kterou vedl P.Antonín Krasucki, akce Misijní 
koláč a přednáška Dr. Svatošové byly hodnoceny jako velmi zdařilé a při každé z akcí se vytvořila 
dobrá atmosféra mezi farníky i díky všem organizátorům. Pozitivně byla hodnocena i hojná účast 
věřících při liturgii Svatého týdne a velikonočních svátků. 
- 10. ročník „Setkání s písní“ se uskuteční v sobotu 6.května 2006 v orlovně v Dolní Čermné. 
Program začne dopoledne v 10.00 a bude probíhat po celé odpoledne a večer.  Přípravu a organizaci 
setkání zajišťuje mládež z naší farnosti.   
- Diecézní setkání dětí s otcem biskupem proběhne v sobotu 13.května 2006 v Hradci Králové. Děti 
z naší farnosti pojedou společně autobusem. 
- Ve Skutči bude probíhat od pátku 19.5. do neděle 21.5. 2006 Diecézní setkání ministrantů. Účast je 
podmíněna počte zájemců z řad našich ministrantů a zajištěním dospělého doprovodu z naší farnosti. 
- K 1.svatému přijímání v neděli 28.5. 2006 přistoupí 8 dětí  z naší farnosti.  Příprava pro děti probíhá 
na faře, vždy v pátek odpoledne. Na bezprostřední přípravě slavnosti se budou podílet děti se svými 
rodiči a také ostatní farníci, kteří každoročně zajišťují dobrý průběh slavnosti v kostele a v orlovně. 
- Na přijetí svátosti biřmování se připravuje 26 mladých lidí z naší farnosti a okolí.  Biřmování 
bude udílet otec biskup Dominik Duka OP v neděli 11. června 2006 ve farním kostele v Dolní Čermné.  
Otec biskup se s biřmovanci setká nejen při samotné slavnosti v kostele, ale i následně v orlovně. 
Přípravu na biřmování vede otec Pavel a setkání probíhají vždy v pátek odpoledne. Jedním z důležitých 
setkání, které patří k přípravě na přijetí svátosti biřmování, bude duchovní obnova pro biřmovance. 
Uskuteční se v sobotu 20. května 2006 na faře v Dolní Čermné a povede ji P.Jan Balík 
- K dobrému průběhu slavnosti Božího Těla na Mariánské Hoře (letos v neděli 18.června) je třeba 
spolupráce ochotných farníků při samotné organizaci průvodu.  
- V tomto roce, který je Rokem Bible prohlubujeme znalosti jednotlivých knih Písma svatého při 
biblických hodinách, které probíhají pravidelně na faře. Další zajímavá aktivita pro celou farnost se 
připravuje. Společným ručním opisováním bychom chtěli pořídit aspoň jednu knihu Písma svatého. Na 
podzim letošního roku je naplánována přednáška o Písmu svatém P. Jaroslava Brože Th.D.SSL, který 
vyučuje na Katolické teologické fakultě v Praze. 
         Zapsala: setra Ludmila Kubicová 
 

Ať jsme kdekoliv, Boha máme vždycky s sebou. Přebývejme tedy v radosti.    
                   sv. Ludvik z Marillacu 
 

Poutník  -  vydává :  Římskokatolická farnost            Změny ve vydání jsou vyhrazeny !! 
                             561 53  DOLNÍ ČERMNÁ 1 ,  č. tel.: 465 393 149 
 


