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                 DOLNÍ ČERMNÁ         

                     11. týden  
                      2009                  

 
 
 
 
 

2. neděle postní  -  8. března 2009 
 

Bohoslužby v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ    - 9. března   
po 2. neděli postní 
sv. Františky Římské, řeholnice 

16.45    zkouška zpěvu dětské schóly na faře 
17.30    pobožnost Křížové cesty 
18.00    mše sv. v Dolní Čermné 
             za Jana a Věru Macháčkovy 
19.00    náboženství pro stedoškoláky  

ÚTERÝ        - 10. března   
po 2. neděli postní 

 

STŘEDA     - 11. března   
po 2. neděli postní  

16.00    setkání rodičů dětí, které se budou připravovat  
          na 1. svaté přijímání (viz. níže) 
18.00    mše sv. v Dolní Čermné 
             za Metoděje Podlezla, manželku a celý rod 
19.00    biblická hodina na faře  

ČTVRTEK  - 12. března   
po 2. neděli postní 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné    
             za Josefa Bednáře 

PÁTEK        - 13. března   
po 2. neděli postní 

16.00   farní knihovna 
17.00   příprava na biřmování na faře 
18.30    pobožnost Křížové cesty 
19.00    mše sv. v Dolní Čermné - rytmická 
             za rodiče Kunertovy a tři syny 

SOBOTA     - 14. března   
po 2. neděli postní 

  9.00    schůzka ministrantů na faře 
17.00    mše sv. v Petrovicích   
             za Vojtu Mannla 

 

NEDĚLE  -  15. března 
 

3. neděle postní 
 
 

7.30 mše sv. v Dolní Čermné  
za Josefa Kroulíka, manželku a zetě 

  9.00    mše sv. ve Verměřovicích    
             za Josefa Mlynáře, syna Josefa a duše v očistci 
10.30    mše sv. v Dolní Čermné  

 za Josefa a Alžbětu Janků 
15.00    pobožnost Křížové cesty  

 

Lektorská služba: 
  15. 3.  -  3. neděle postní  Dolní Čermná        7.30 h.     -  Filáčkovi č. 332 
     Dolní Čermná      10.30 h.     -  Nastoupilovi č. 303 
 

Pozvání pro rodiče 
První svaté přijímání dětí v naší farnosti budeme letos slavit v neděli 7. června. Připravovat se budou děti, 
které chodí do druhé třídy ZŠ a děti starší, které ještě nebyly u prvního svatého přijímání a nyní mají zájem. 
Katecheze pro tyto děti bude probíhat jednou týdně na faře v Dolní Čermné a první setkání se uskuteční 
některý den v týdnu od 16. 3. - do  20.3. t.r., a potom každý týden až do konce května.  
Rád zvu rodiče těchto dětí na setkání, které je naplánováno na středu 11. 3. t.r. od 16.00 
hodin na faře v Dolní Čermné. Prosím alespoň jednoho z rodičů o účast na tomto setkání.  
                              otec Pavel 



Slovo k postní době – list o hospodaření v diecézi 
Popeleční středou 25. 2. 2009 jsme vstoupili do postní doby, která je přípravou naVelikonoce. Postní 

doba je výzvou k překročení naší sebestřednosti. V tomto roce bude mít dvojí rozměr: Jednak nemůžeme 
nevidět, co se děje okolo nás. Současná finančně-hospodářská krize je především krizí hodnot. Potvrzují se 
slova papeže Benedikta XVI., která pronesl 8. 9. 2001 na setkání představitelů světa ekonomiky a politiky v 
Cernobbiu: „Karel Marx přišel s tezí, podle které náboženství a filozofie jsou jen ideologickými 
nadstavbami hospodářských vztahů. To neodpovídá plně pravdě, spíše by se mělo mluvit o vzájemném 
vlivu:duchovní postoje určují hospodářské chování, hospodářská situace pak zpětně ovlivňuje náboženské a 
morální názory...“ Vývoj ve všech postkomunistických zemích ukazuje, že přes rozmanitý způsob 
hospodářské rekonstrukce mravní úpadek postkomunistické společnosti nemůže být překonán jinak než 
mravní a duchovní obnovou. Bolestné dopady krizového stavu nás musí vést k větší solidaritě s těmi, kteří 
ztratili zaměstnání, pomoci jim při hledání a řešení jejich situace a hlavně nezapomínat na jejich rodiny.  
K tomu také jsou určeny poradny zřízené naší diecézní charitou. V této situaci se mohou intenzivněji 
projevit naše farní společenství. Myslím, že ani církev v naší zemi nemůže mlčet, ani nečinně přihlížet. 

Rovněž tak stojí před námi i nové pojetí diecézní solidarity, která bude realizována úpravou fondu 
solidarity. Nový způsob spočívá v desetiprocentních odvodech z příjmu farností. Zároveň se dle bodu č. 19 
směrnice 1/2009 NRG ruší fondy na opravu far, kněžských bytů, fond kontribucí a příspěvek farností na 
tiskoviny. Pro letošní rok platí přechodná varianta nové směrnice. Nový způsob má na základě sjednocení a 
zvýšení podílu se snahou o větší spravedlnost pomoci, aby se rovnoměrněji podílely jednotlivé farnosti  
Na tvorbě potřebných financí. Tento princip solidarity je uplatňován v sociální nauce církve a setkáváme se  
s ním v každodenním životě, jako např. v daňovém systému, či u nemocenského pojištění. 

Rozhodovacím grémiem pro rozdělování příspěvků z nového fondu bude komise ve složení: generál-
ní vikáři, biskupský vikář pro pastoraci, dva okrskoví vikáři a čtyři zástupci farností. S tímto novým 
modelem byli také seznámeni zástupci ekonom. rad farností generálním vikářem Mons. Tomášem Holubem 
na společném setkání 31.1.2009 v H. Králové. Dosavadní způsob, kdy fondy byly tvořeny především pomo-
cí sbírek a odvody, nezajitoval dostatečné krytí nákladů na plošné pojištění a činnost vikariát.staveb. techni-
ků, což v posledních pěti letech způsobilo deficit v rozpočtu biskupství, a to ročně v částce cca 2,5 mil.Kč. 

Bez spoluúčasti farností nebylo by možné pokračovat v tomto způsobu financování. Byla by to však 
velká škoda pro farnosti, které nejsou samy schopny se podílet na úhradě pojištění a financování stavebních 
techniků. Tento nový fond solidarity není určen k uhrazení úvěru biskupství, ale pro pomoc farnostem. 

Úvěr, který z rozhodnutí Ekonom. rady diecéze chce biskupství uhradit v rozmezí pěti až šesti let, 
bude uhrazen z výnosů majetku ve vlastnictví biskupství, nikoli však prodejem majetku, který přináší finan-
ční výnos. Po dokončení opravy Nov. Adalbertina, kdy úvěr činil 65 mil. Kč a dofinancování oprav činilo 40 
mil. Kč, byly náklady spolu s úvěrem uhrazeny. Bylo však nutné pokračovat v opravách dalších budov, které 
jsou ve vlastnictví biskupství a jsou potřebné k jeho provozu, jako i pro rozvoj náboženského života věřících 
v celé diecézi. Byly provedeny generál.opravy vnějšího pláště kostela P. Marie při Nov. Adalbertinu (cca 10 
mil. Kč), budovy Marianum v Jans. Lázních (cca 15 mil. Kč), Vesmíru v Deštném v Orlic. horách (cca 42 
mil. Kč), domů čp. 36 a čp. 37 na Velkém nám. v Hradci Králové, kde je sídlo jednotlivých odborů diecézní  
kurie a Diecézní. katol. charity a v zahradních částech byty zaměstnanců cca 30 mil. Kč), domu Na Kropáč-
ce v H. Králové, kde sídlí Oblastní charita se svými středisky a pečovatelský dům pro kněze seniory, kde je 
rovněž v tomto areálu v podnájmu banka (cca 35 mil. Kč). Probíhající generální oprava Zák. školy a 
mateřské školy Jana Pavla II. v H. Králové si doposud vyžádala cca 30 mil. Kč, zakoupení a opravy budov 
Církev. gymnázia ve Skutči cca 20 mil. Kč.  

Uvedené finanční náklady byly většinou kryty ze státních dotací, příspěvků krajských úřadů, měst a 
zahraničních darů. Vyžadovaly však také spoluúčast ze strany biskupství. Můžeme vzhledem k předkládané 
sumě vyčíslit podíl biskupství na těchto investicích ve výši cca 35 mil.Kč. Postupovali jsme tak proto, 
abychom převážnou část oprav stihli v období před rekordním zvýšením DPH za stavební práce a také před 
přijetím evropské měny „Euro“. Zhodnocení „dlouhodobého majetku“, tj. zmíněných budov, které přináší 
i finan. výnos v podobě nájmu či provozních zisků, a také nový způsob úsporného hospodaření v našich 
zařízeních pomůže k úhradě současného úvěru u bank ve výši cca 25 milionů Kč v rozsahu 5 – 6 let. 

Součástí postní doby je pravdivost a jednoduchost, a tak na žádost vašich duchovních správců a 
spolupracovníků biskupství vás po dlouhodobé reflexi a připravovaných změnách podrobněji informuji o 
hospodaření naší diecéze, připojuji i svůj dík za veškerou dosavadní pomoc a prosím o pochopení a podporu 
v budoucích letech. 
  S přáním dobrého prožití postní doby vám žehnám v Kristu váš biskup Dominik Duka, OP 


