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2. neděle po Narození Páně -  4. ledna 2009 
 

Bohoslužby v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ      - 5. ledna 
 Pondělí po oktávu Narození Páně 

16.45    zkouška zpěvu dětské scholy 
18.00    mše sv. v Dolní Čermné 

 za Boží pomoc a ochranu Panny Marie 
19.00    náboženství pro středoškoláky 

ÚTERÝ          - 6. ledna 
Slavnost   ZJEVENÍ PÁNĚ, 
Svátek Tří králů 
- doporučený svátek 

16.30    mše sv. ve Verměřovicích  
             za farnost 
18.00    mše sv. v Dolní Čermné  -  za Antonína a Annu   
             Faltejskovy a syny Oldřicha, Josefa  a Pavla 

STŘEDA        - 7. ledna 
Středa po Zjevení Páně 

  8.30 - 11.30  Dětské klubíčko  
18.00    mše sv. v Dolní Čermné  -  na poděkování Nejsvětejší 
             Trojici za dar života, za rodiče a dobrodince 
19.00    biblická hodina na faře v Dolní Čermné 

ČTVRTEK    - 8. ledna 
Čtvrtek po Zjevení Páně 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné    
             za farníky 
 

PÁTEK         - 9. ledna 
Pátek po Zjevení Páně  

16.00    farní knihovna   
19.00    mše sv. v Dolní Čermné  -  rytmická  
             za Jaroslava Bednáře a rodiče Bednářovy a Lenochovy  

SOBOTA    - 10. ledna 
Sobota po Zjevení Páně 

17.00    mše sv. ve Verměřovicích  
             za Oldřicha Hrdinu, oboje rodiče a duše v očistci 
 

 

NEDĚLE  -  11. ledna 
 

Svátek Křtu Páně 
 

Dnešním svátkem končí doba 
vánoční a začíná liturgické 

mezidobí. 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné     
             za rodinu Netušilovu, Ludvíka Plháka a syna  
              
  9.00    mše sv. v Petrovicích 
             na úmysl dárce 
 
10.30    mše sv. v Dolní Čermné  -  slavná, zpívaná   
             za Jana Hampla, manželku a rodiče 

 

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

Návštěva nemocných a starších farníků: ve středu 7.1., ve čtvrtek 8.1. a v pátek 9.1. 2009. 
 

Lektorská služba: 
11. 1.  -  neděle Svátek Křtu Páně  Dolní Čermná        7.30 h.     -  Kunertovi č. 12 
 

Odklízení případného sněhu okolo farního kostela v Dolní Čermné:   
V týdnu od:  5. 1. -  11. 1. 2009:  Vacek Jan, Štěpánek Karel 
 



Lidové plesy ve Verměřovicích  
Zdá se mi to neuvěřitelné, ale v lednu 2009 to bude již 40 let, kdy jsme s velkým nadšením 

připravovali první lidový ples v Kulturním domě ve Verměřovicích. 
    Byli jsme mladí, plní elánu a navíc jsme měli velmi dobrou partu, která se nebála práce a obtíží. 
Nově založená místní organizace lidové strany se pustila do velmi potřebné a náročné generální 
opravy zdejšího kostela, která byla úspěšně během tří let zvládnuta. Vedle těchto prací jsme po 
pracovní době zajišťovali celou řadu kvalitních kulturních a společenských akcí. Mezi ně patřily 
lidové plesy, na které jezdili lidé ze širokého okolí. Účast kolem 400 návštěvníků byla řadu let vcelku 
běžná. Doprava byla zajišťována z mnoha míst autobusem, z Dolní Dobrouče byl často velmi plný. 
Jednou se také stalo, že dva pánové po oznámení odjezdu autobusem kolem třetí hodiny ranní měli 
chuť si dát ještě štamprličku na cestu. Autobus odjel bez nich, manželky si toho všimly až doma. Oba 
pány čekala cesta do Dobrouče pěšky. Pokaždé, když jsme se potkali, vzpomínali na tu cestu 
v mrazivé noci s úsměvem.  
    Rád bych také vzpomenul těch, kteří už nejsou mezi námi a významně se podíleli na jejich přípravě 
a úspěšném průběhu. Na práci v kuchyni nelze zapomenout na paní Ludmilu Švecovou a Jiřinu 
Stejskalovou. Mnozí účastníci chodili na večeři dvakrát – vždy svíčková, vepřo-knedlo-zelo byly u 
nás vyhlášené. Dále bych rád vzpomenul na Ladislava Stejskala, Františka a Boženu Stejskalovy, 
Josefa Macháčka st., Stanislava Pomikálka, Oldřicha Rybku, Jaroslava Vacka, Josefa Ryšavého, 
Leopolda Hubálka, Břetislava Krejsu a Václava Faltuse. Řadu let jsme plesy pořádali společně 
s organizací lidové strany v Dolní Čermné. Nesmím zapomenout na Josefa Vacka, Ladislava Svobodu 
a Rudolfa Formánka. S těmito a dalšími lidmi byla radost ples připravovat. Naší snahou bylo 
nabídnout návštěvníkům příjemné prostředí. Zásluhou květinové výzdoby, se kterou nám vždy 
ochotně pomohly paní Marta Brožková, v posledních letech ing. Marcela Valentová, se to dařilo. 
K úspěšnému plesu patří také kvalitní hudba. Velmi rád k nám řadu let jezdil COLEGIAL z České 
Třebové, NONET Lanškroun, které patřily ke špičkovým tanečním orchestrům v našem okrese. 
Takřka na všech plesech minulých let bylo zajištěno předtančení. Rád také vzpomínám na „plesové 
dozvuky“ v neděli dopoledne po úklidu. Bývalo tam vždy veselo. Takový vypravěč vtipných 
rýmovaných textů, jakým byl Josef Macháček st., by se těžko hledal. Vzpomínkami na roky minulé se 
dostávám k současnosti. 
    Mám radost, že do přípravy lidových plesů se zapojují i mladí lidé. V minulém roce nám hodně 
pomohly členky zdejšího ženského chrámového sboru a do „služby“ nastupují i mladí chlapci. Pro 
jubilejní 40. lidový ples máme slíbeno předtančení skupiny mladých a v úvodu vystoupí děti 
z tanečního kroužku základní školy.  
    Část finančních prostředků z výtěžku z plesu je vždy věnován na různé potřeby v obci nebo ve 
farnosti. V minulosti jsme přispívali na opravu kostela, generální opravu varhan, opravu kostela na 
Mariánské Hoře atd. Tentokrát chceme přispět na ozvučení našeho kostela, které je již zadáno a 
pracuje se na něm.  
Moc bych si přál, aby mladí pokračovali v tradici lidových plesů a za deset let pak úspěšně zvládli 
ještě kulatější – 50. jubilejní lidový ples ve Verměřovicích.  

Závěr  této vzpomínky nemůže být jiný, než upřímné pozvání pro Vás všechny i Vaše známé  
na 40. JUBILEJNÍ LIDOVÝ PLES v sále Kulturního domu ve Verměřovicích,  

který se bude konat v sobotu 17. ledna 2009 od 20.00 hodin. 
                                Za všechny pořadatele se s Vámi na shledanou těší          Václav Čada 

 

        PODĚKOVÁNÍ  ZA  ÚČAST  NA  BALÓNKOVÉ  AKCI 
     Za výbor Sboru dobrovolných hasičů v Dolní Čermné bych chtěl poděkovat všem, 
kteří se zúčastnili pokusu o rekord v jednom okamžiku vypustit do vzduchu co nejvíce 
nafouknutých balónků s přáním Ježíškovi. K celkovému rekordnímu počtu 100 858 
vypuštěných balonků jsme u nás v Dolní Čermné přispěli 639 balónky. 
     Poděkování si zaslouží i sestry a bratři SDH, kteří dokázali pokus o rekord uskutečnit. 
                                                    Za výbor SDH v Dolní Čermné     bratr  Jiří  Pavlišta 
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