
 
   

POUTNÍK      zprávy  z farnosti 

 49. týden/ 2007    DOLNÍ  ČERMNÁ  
 

1. neděle adventní   -   2. prosince  2007 
 

Bohoslužby v tomto týdnu : 
 3. prosince -   Pondělí  -   sv. Františka Xaverského, mše sv. pro děti 
   18.00 Dolní Čermná  - za Milana Eimanna 
 5. prosince -   Středa    -  po 1. neděli adventní 
    18.00 Dolní Čermná  - za Hynka Knajbla, oboje rodiče a duše v očistci  
 6. prosince -   Čtvrtek   -  sv. Mikuláše, biskupa 
   6.45 Dolní Čermná  - na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží 
            pomoc a ochranu pro celou rodinu 
   18.00 Verměřovice -  na úmysl dárce  
 7. prosince -   Pátek     -  první pátek v měsíci , zasvěcený úctě Nejsvětěj. srdce Ježíšova    
   19.00 Dolní Čermná   -  za Petra Mikulu a oboje rodiče 
 8. prosince -    Sobota   -   Slavnost  PANNY MARIE, POČATÉ  
     BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 
   7.30 Dolní Čermná  - za farníky 
   18.00 Verměřovice -  za Bedřicha a Leoše Kroovy 
9. prosince - Neděle  -  2. neděle adventní  
Dolní Čermná  -       7.30 h.   -  za zemřelou Marii Jansovou a všechno příbuzenstvo 
Petrovice  -       9.00 h.   -  za Ladislava Bednáře, Milušku Duškovou a duše v očistci 
Dolní Čermná -     10.30 h.   -  za farníky 
 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít : Ve farním kostele: ve středu od 16.00 
h. - do 17.55 h., v pátek od 16.00 h. - do 18.55 h., v ostatních dnech vždy 30 minut před začátkem 
každé mše svaté. Ve Verměřovicích: ve čtvrtek od 15.00 h. - do 17.55 h.  

 

Akce ve farnosti v tomto týdnu: 
pondělí 
 

 3. 12. 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  4. 12. setkání žen při kávě a čaji 16.30 h. fara Dolní Čermná 
středa  5. 12 biblická hodina 19.00 h. fara Dolní Čermná 
pátek  7. 12. farní knihovna  

adorace před vystavenou Eucharistií 
16.00 -17.00 h.

po mši sv. 
fara Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 

sobota  8. 12. ustanovení Pastorační rady farnosti 
 
slavnostní otevření výstavy(vernisáž) 
„Církevní umění“ v Dolní Čermné 

při mši sv. 
v 7.30 h. 
16.00 h.  

kostel Dolní Čermná 
 
svatební síň Obecního 
úřadu v D. Čermné 

neděle  9. 12. Mikulášská nadílka pro děti 14.00 h. orlovna D.Čermná 



Pastorační rada farnosti 
  Drazí bratři a sestry, jsem rád, že v sobotu 8.12.2007 bude v naší farnosti ustanovena nová 
pastorační rada a to na příští čtyřleté období. Vznikla podle stanov, které dalo Ř.k.biskupství v Hradci 
Králové, a po řádných volbách. O hodnotě voleb svědčí jak dvojkolový systém (podání návrhů a na 
jejich základě sestavení volební kandidátky), tak i opět vysoká účast věřících voličů v naší farnosti. 
Chtěl bych při této příležitosti ze srdce poděkovat vám všem, kteří jste se rozhodli do pastorační rady 
kandidovat, a vám všem farníkům, kteří jste se voleb aktivně zúčastnili. Svým vstřícným postojem 
k volbám jste mi všichni bez rozdílu a do jednoho udělali velkou radost. Jsem za to vděčný, současně 
mne ale váš postoj k volbám také zavazuje, abych spolu s pastorační radou odváděl dobrou práci ve 
prospěch celé farnosti. Rád bych rovněž poděkoval členům volební komise : paní Ludmile Marešové, 
p. Janu Hubálkovi z Dolní Čermné, p. Janu Moravcovi z Verměřovic, p. Vladislavu Macháčkovi 
z Horní Čermné a paní Janě Vondrové z Petrovic, kteří celý měsíc spolu se mnou  připravovali volby, 
obcházeli jednotlivé navržené kandidáty, roznášeli volební listy a počítali volební výsledky. Jednalo se 
nejen o velmi zodpovědnou, ale také o časově náročnou práci. Všichni členové komise odvedli velmi 
dobrý výkon, který přispěl k úspěchu a věrohodnosti voleb. Pán Bůh jim to v dobrém odplať!  
A nyní ještě celkový přehled všech členů nově ustanovené pastorační rady naší farnosti. 
Za obec D. Čermná byli zvoleni : Ing.Milada Marešová, Anna Motlová, Magdalena Vašíčková, 
Zdeněk Macháček st. a Karel Bednář 
Za obec Verměřovice byli zvoleni :  Jan Moravec a Václav Čada 
Za obec Petrovice byla zvolena : Miluše Klekarová  
Za obec Horní Čermná a Nepomuky byl zvolen : Antonín Pecháček 
Společenstvím dolnočermenské mládeže byla delegována: Magda Motlová 
MO Jednota Orel byl delegován : František Severin 
Svobodným rozhodnutím faráře byli jmenováni :  
Jana Málková, D.Čermná, Josef Němeček, D. Čermná 170, Helena Voksová, Verměřovice 199 a Jana 
Vondrová, Petrovice 30.  
Z titulu své funkce pastorační asistentky bude v radě sr. Ludmila Kubicová.  
Všem členům pastorační rady k jejich zvolení či jmenování upřímně blahopřeji a vyprošuji, aby se jim 
podařilo nezklamat důvěru voličů či kněze a odvedli v radě dobrou práci. 
           otec Pavel 
 

Statistika voleb do Pastorační rady farnosti Dolní Čermná : 
Obec Počet voličů Počet odevzdaných 

hlasů 
Účast voličů  
v procentech 

Dol.Čermná (Jakubovice) 380   
Horní Čermná   37   
Verměřovice 127   
Petrovice   76   
CELKEM 620 453 73,226 % 

 
Odklízení sněhu okolo farního kostela v Dolní Čermné: 
V týdnu od: 3.12. -  9.12. 2007 :  Kunert Tomáš, Řehák Vladislav, Řehák Martin 
 

Lektorská služba:   9.12.   Neděle 2. neděle adventní 
       Dolní Čermná -     7.30 h.    - paní Venclová č. 402 
       Dolní Čermná -   10.30 h.  -     Vašíčkovi č. 349 
 

Mše svaté pro děti v době adventní: 
V pondělí 3.12. večer v 18.00 h. a  v sobotu 15.12. ráno v 6.45 h. rorátní mše sv. 
Děti si mohou se sebou  přinést svoji adventní lampičku.  
 

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


