
        
                    zprávy z farnosti 
                  DOLNÍ ČERMNÁ          

                              1. týden  
                   2010                   

 
 

 
                     

2. neděle po Narození Páně -  3. ledna 2010 
 

Bohoslužby v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ      - 4. ledna 
 Pondělí po oktávu Narození Páně 

 

ÚTERÝ          - 5. ledna 
Úterý po oktávu Narození Páně 

18.00    mše sv. v Dolní Čermné   
             za dar zdraví 

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

dopoledne – návštěva nemocných a starších farníků 
16.45    zkouška zpěvu dětské scholy 
16.30    mše sv. ve Verměřovicích  
18.00    mše sv. v Dolní Čermné  -  za dar života a za ochranu 
             Boží a Panny Marie a zemřelé rodiče 

ČTVRTEK    - 7. ledna 
Čtvrtek po Zjevení Páně 
 

7.30      mše sv. v Dolní Čermné    
             za obrácení hříšníků 
dopoledne – návštěva nemocných a starších farníků  

PÁTEK          - 8. ledna 
Pátek po Zjevení Páně  

dopoledne – návštěva nemocných a starších farníků 
16.00    farní knihovna   
19.00    mše sv. v Dolní Čermné  -  rytmická  
             za farníky 

SOBOTA       - 9. ledna 
Sobota po Zjevení Páně 

  9.00    schůzka ministrantů na faře 
17.00    mše sv. ve Verměřovicích  

 

NEDĚLE  -  10. ledna 
 

Svátek Křtu Páně 
 

Dnešním svátkem končí doba 
vánoční a začíná liturgické 

mezidobí. 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné - slavná, zpívaná      
             za Jana Hampla a manželku 
             /lektorská služba: Moravcovi č. 267/ 
 

  9.00    mše sv. v Petrovicích 
             za rodiče Vondrovy a Filipovy 
 
10.30    mše sv. v Dolní Čermné – zaměřená pro děti   
             za rodinu Plhákovu, Knajblovu a duše v očistci 

 
Spal v jeslích, které patřily někomu jinému. 

Přes Jezero se plavil v člunu, který patřil někomu jinému. 
Jel na oslátku, které patřilo někomu jinému. 

Byl položen do hrobu, který patřil někomu jinému. 
Učinil to proto, aby se o všechno, co měl, rozdělil s námi: 

o svůj život, o svoji lásku, o své místo u Boha Otce. 
Přišel tak proto, aby nám všem, ať chudým či bohatým,  

nabídl věčný život, život v hojnosti. 
 

„Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista: 
on, bohatý, stal se pro vás chudý, abyste vy zbohatli z jeho chudoby.“ (2 Kor 8,9) 

 



MO KDU-ČSL 
ve Verměřovicích a Jablonném nad Orlicí Vás srdečně zvou na tradiční  

41. LIDOVÝ PLES 
sobota 16. ledna 2010, KD Verměřovice, začátek ve 20 hodin. 

Předtančení a bohaté občerstvení. 
Těšíme se na Vás a přejeme příjemnou zábavu. 

K tanci a poslechu hraje MONITOR Romana Gruse. 
Předprodej místenek. Marie Pecháčková, Verměřovice 141,  

tel.: 774 220 970, e-mail: MPECHAJDA@seznam.cz, cena místenky: 80,- Kč. 
 
 

Skupiny na odklízení sněhu okolo farního kostela v Dolní Čermné 
prosinec  2009  -  únor 2010 

týden skupina    
14.12. - 20.12. 1. Filáček Václav Bednář Karel Moravec Stanislav 
21.12. - 27.12. 2. Řehák Vladislav  Řehák Martin Žídek Pavel 

28.12. 2009 - 3.1. 2010 3. Macháček Jiří Macháček Karel Macháček Miloš 
4.1. - 10.1. 4. Faltus Robert Faltus Ondřej Štěpánek Karel 
11.1. - 17.1. 5. Hejl Miroslav Macháček Tomáš Jansa Radek 
18.1. - 24.1. 1. Filáček Václav Bednář Karel Moravec Stanislav 
25.1. - 31.1. 2. Řehák Vladislav  Řehák Martin Žídek Pavel 
1.2. - 7.2. 3. Macháček Jiří Macháček Karel Macháček Miloš 
8.2. - 14.2. 4. Faltus Robert Faltus Ondřej Štěpánek Karel 
15.2. - 21.2. 5. Hejl Miroslav Macháček Tomáš Jansa Radek 

 

Žijte jako děti světla 
„Žijte jako děti světla,“ říká sv. Pavel. Za tím je nutně cosi rodičovského. Bůh je světlo a náš Otec. Jak 
jsem svítil já? Ideálním zpovědním zrcadlem nám tu jsou právě ti, kterým jsme měli svítit. Oni nám moc 
dobře řeknou, jestli s námi byli spokojeni. Když nás okolí pochválí, padněme aspoň v duchu na kolena a 
klaňme se. Vyčítá-li nám svědomí, že jsme se neklaněli dostatečně, hned to napravme. Jestli naši blízcí 
žádné naše světlo nevidí, je nutno hledat příčinu. Nepokoušeli jsme se svítit jenom svou lidskostí? Nebo 
sice světlem Kristovým, ale jenom ze setrvačnosti? Nedobíjeli jsme baterii, protože se nám nechtělo, 
nebo jsme neměli čas? Je-li to tak, odprosme Autora plánu i naše bližní. Ošidili jsme je o světlo, na které 
měli právo. Jsme povinni nejen odprosit, ale také nahradit vzniklou škodu. Máme k dispozici nebeskou 
banku, která dovede dlužné položky velmi rychle vyrovnat.  
     (Marie Svatošová, Na minutu s Ladislavem Kubíčkem, Zapaluji?) 
 

-  Bohatý africký student studující v Čechách univerzitu píše domů dopis: „Mám se líp než dobře, mám 
se fajn. Do školy mi cesta utíká, protože jsem si koupil auto. Učitelé jezdí autobusem, jiní chodí pěšky.“  
Za pár týdnů obdrží student dopis od rodičů s přiloženým šekem na deset miliónů korun se vzkazem: 
„Nedělej rodině ostudu a kup si také autobus!“ 
 
-  Němec poučuje Francouze a Čecha: „Němčina má velmi těžký pravopis. Například my píšeme König 
a čteme Kchénik.“ „To je toho!“ na to Francouz. „My píšeme Jean a čteme Žán.“ Čech se rozesmál a 
říká: „Poslouchejte pánové. U nás píšeme Praha 3 a čteme Vinohrady.“ 
 
-  Starý strážce majáku dostane po delší době opět poštu. Listonoš vesluje k majáku, bojuje s příbojem, a 
když vystoupí, strašlivě kleje. Strážce mu s úsměvem hrozí: „Jenom klid a žádné nadávání, nebo si 
předplatím denní tisk!“ 
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