
 
   
 

POUTNÍK      zprávy  z  farnosti 
47. týden / 2007    DOLNÍ  ČERMNÁ  
 

33. neděle v liturgickém mezidobí  -  18. listopadu 2007 
Posvěcení kostela sv. Jana Křtitele ve Verměřovicích 

 

Bohoslužby v tomto týdnu : 
19. listopadu - Pondělí   -   33. týdne v mezidobí, mše sv. pro děti 
   18.00 Dolní Čermná  -  za Jaroslava Nágla a rodiče z obojí strany 
 21. listopadu - středa   -   Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 
   18.00 Dolní Čermná  -  za Josefa Nastoupila, dvě manželky, syna a celý rod 
 22. listopadu - Čtvrtek   -   sv. Cecílie, panny a mučednice 

     6.45  Dolní Čermná  -  za Annu Markovou, bývalou varhanici  
            a Josefa Mačáta a Josefa Appla, bývalé kostelníky 

 23. listopadu - Pátek   -   Slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka 
      hlavního patrona královéhradecké diecéze 
   19.00 Dolní Čermná  -  za Vojtěcha Pecháčka a manželku Marii 
24. listopadu - Sobota  -   sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků 
   18.00 Verměřovice  -  za farníky 
25. listopadu -  Neděle  -  Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 
Dolní Čermná -       7.30 h.   -  za Josefa Vašíčka, syna Petra a vnuka 
Petrovice   -       9.00 h.  -  za Štěpánku Mikulovou, rodiče, sourozence a zemřelé z rodiny 
Dolní Čermná -     10.30 h.  -  za Žofii Klekarovou a rodiče 
  Po této dopolední mši svaté se uskuteční před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní obnova 
zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. 
  

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít : 
ve farním kostele se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté. 
 

Akce ve farnosti v tomto týdnu: 
pondělí 19. 11. nácvik zpěvu na dětské bohoslužby 

mše svatá pro děti 
náboženství pro středoškoláky 

16.15 h. 
18.00 h. 
19.00 h. 

fara Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 
fara Dolní Čermná 

úterý 20. 11. setkání žen při kávě a čaji 16.30 h. fara Dolní Čermná 
středa 21. 11. biblická hodina 19.00 h. fara Dolní Čermná 
pátek 23. 11. farní knihovna  

mše svatá rytmická 
setkání mladých 
zkouška chrámového sboru 

16.00 -17.00 h.
19.00 h. 
20.00 h. 
20.00 h. 

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

sobota 24. 11. schůzka ministrantů 9.00 h. fara Dolní Čermná 



Podrobnější informace k následujícímu týdnu: 
► Po letní odmlce opět otevíráme posezení pro všechny ženy, které mají zájem prožít příjemné 
chvíle v prostředí naší fary, při krátkém poslechu zajímavých témat z duchovního života a při šálku 
dobré kávy nebo čaje. Na vaši návštěvu se budeme těšit v úterý v 16.30 hod. a to v lichých 
týdnech. První setkání se uskuteční 20. 11. 2007.          
          Srdečně zvou Jana a Marta 
 
► Od středy 21. 11. 20007 opět začnou na faře v Dolní Čermné biblické hodiny. Setkání se 
uskuteční každý týden ve středu večer vždy od 19.00 hodin na faře v Dolní Čermné. Všichni zájemci 
o výklad a prohloubení znalostí Písma svatého jsou srdečně zváni. 
           
►Ještě k volbám v naší farnosti: Po skončení kola návrhů kandidátů do Pastorační rady naší 
farnosti byla sestavena volební listina 38 navržených kandidátů pro celou dolnočermenskou farnost. 
Seznam jednotlivých navržených kandidátů do Pastorační rady, kteří také se svojí nominací 
souhlasili, máte uveden ve venkovních vývěskách našich kostelů. 
V naší farnosti se bude volit 9 členů rady s tím, že podle daného pořadí volebních výsledků bude 
vybráno 5 zástupců za Dolní Čermnou, dva zástupci z Verměřovic, a po jednom zástupci z Petrovic 
a Horní Čermné ( je to dáno úměrně k počtu věřících ). 
Ve Verměřovicích je dána možnost volby v sobotu 24 .listopadu 30 minut před začátkem nebo 
ihned po skončení mše svaté v 17.00 h. V Petrovicích bude možné volit v neděli 25.listopadu 
rovněž 30 minut před začátkem nebo okamžitě po skončení mše sv. v 9.00 h. Ve farním kostele 
v Dolní Čermné bude možné vhodit volební lístek do připravené schránky (bude umístěna u 
hlavního vchodu, ale za mříží kostela) již v týdnu od 19. listopadu a to od rána 7.00 h. až do 
uzavření kostela v 18.00 h., nejpozději však do neděle 25. listopadu do 18.00 h. večer. 
Bližší informace máte k dispozici na volebních lístcích, které jste v těchto dnech již obdrželi nebo 
nejpozději do čtvrtku 22. 11. t.r. obdržíte. Pokud by někdo nějakým nedopatřením volební lístek 
nedostal, přihlaste se u členů volební komise nebo u mne.       
          otec Pavel 
 

Lektorská služba : 25. 11.   Neděle    -    Slavnost Krista Krále 
       Dolní Čermná -  7.30 h.     -  paní Vávrová  č. 264 

        Dolní Čermná -  10.30 h.   -  pan Krátký  č. 73 
              

Odklízení sněhu okolo farního kostela v Dolní Čermné: 
V týdnu od  19. 11.  -  25. 11. 2007 :   Filáček Václav, Moravec Stanislav, Bednář Karel 
 

Vybráno z knihy:  W. Hoffsümmer, Krátké příběhy 
Díra 
Jeden křesťan měl sen. Zdálo se mu, že 
zemřel a anděl ho přivedl do nebe. Uviděl 
nádherný chrám a s obdivem si jej prohlížel. 
Najednou však objevil v klenbě díru. 
Viditelně zde chyběl jeden kámen.  
Zeptal se proto anděla: „Co je to tam za 
ošklivý otvor?“ Anděl odpověděl: „To je díra, 
kterou jsi udělal ty. Bůh určil právě tebe, abys 
toto malé místo zaplnil. Ty jsi však měl 
v hlavě pokaždé něco jiného, takže jsi nikdy 
nesplnil povinnost, kterou ti Bůh svěřil.“  
Nato se člověk probudil. Zanechal reptání na 
to, co kdo dělá špatně a začal si bedlivě hledět 
svých povinností. Chtěl svoji díru v Božím 
chrámu zacelit.  

Nedokonalá církev 
K moudrému poustevníkovi přišel jednoho 
dne mladý člověk. Řekl, že je zklamán církví 
a hledá jiné lepší společenství věřících. 
Poustevník ho zavedl ke zdi své malé kaple a 
zeptal se ho: „Co vidíš?“ - „Vidím staré 
zdivo, trávu a mech,“ odpověděl návštěvník.  
„A přece zde  v tomto zdánlivě zanedbaném 
domě bydlí Bůh!“ pravil poustevník. 
„Podobně je to i s církví. Nemůže být čistá a 
dokonalá, protože se skládá z lidí. I ty jsi 
chybující člověk a já ti říkám i kdybys našel 
dokonalou církev, přestane být bezchybná 
v okamžiku, kdy do ní vstoupíš ty.“ 
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