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26. neděle v liturgickém mezidobí  -  26. září 2010 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
          PONDĚLÍ    -  27. září               sv. Vincence z Paula, kněze 

ÚTERÝ       -  28. září    
Slavnost  SV. VÁCLAVA, 

MUČEDNÍKA 

hl. patrona českého národa, - doporučený svátek 
19.00    mše sv. v Dolní Čermné  
             za Ladislava a Annu Bednářovy 

STŘEDA      - 29. září         
Svátek sv. Michaela, Gabriela a 

Rafaela, archandělů 

15.00   pohřební mše sv. v Dolní Čermné, rozloučíme se  
            s panem Stanislavem Filipem z Dolní Čermné 
16.00    příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné 
19.00    mše sv. v Dolní Čermné   
             za Marii a Antonína Pecháčkovy a jejich rodiče 

ČTVRTEK   -  30. září         
sv. Jeronýma,  

kněze a učitele církve 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné  -  na přímluvu za uzdravení 
             nemocného s prosbou o další Boží pomoc a ochranu 
16.45    zkouška zpěvu dětské scholy 
17.00    příležitost ke svátosti smíření ve Verměřovicích 
19.00    mše sv. ve Verměřovicích  -  na dobrý úmysl 

PÁTEK       - 1. října        
sv. Terezie od Dítěte Ježíše, 

panny a učitelky církve, 
první pátek v měsíci 

 

16.00    farní knihovna 
17.00    příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné 
17.00    výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné 
19.00    mše sv. v Dolní Čermné   
             za Marii Pecháčkovou, rodiče a sourozence 
             společná adorace v Dolní Čermné 

SOBOTA     - 2. října     
Svatých andělů strážných    

první sobota v měsíci  

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné  -  za farníky 
19.00    mše sv. v Petrovicích  
             za nemocnou osobu 

 

NEDĚLE – 3. října 
 

27. neděle v liturgickém 
mezidobí 

 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné 
             za Rudolfa Klekara, manželku, oba zetě a vnučku 
   
  9.00    mše sv. ve Verměřovicích 
             za Václava Horáka a Filomenu Vašíčkovou 
 

16.00    mše sv. na Mariánské Hoře 
             za nová kněžská a řeholní povolání 
 

Na tuto odpolední mši svatou pojede autobus, který vyjíždí 
v 15:20 hodin z Verměřovic od kostela, pokračuje přes Petrovice, 

Dolní a Horní Čermnou na Mariánskou Horu. 
 

 



Příležitost ke svaté zpovědi v tomto týdnu: 
Dolní Čermná středa     29. 9. 

 
16.00 – 17.30 hod. 
17.30 – 18.55 hod. 

P. Ján Kubis z Dolní Dobrouče 
P. Josef Roušar 

Verměřovice čtvrtek   30. 9.  17.00 – 18.55 hod. P. Josef Roušar 
Dolní Čermná pátek     1. 10. 17.00 – 18.55 hod. P. Josef Roušar 
V ostatních dnech se zpovídá vždy 30 minut před začátkem mše svaté. 

 

Nabídka stolních kalendářů: 
V zákristii farního kostela v Dolní Čermné si můžete zakoupit stolní kalendáře na rok 2011.  
Kalendář královéhradecké diecéze nabízí zamyšlení nad svátostí křtu a je příspěvkem k prvnímu 
roku tříleté přípravy na oslavu křesťanské misie sv. Cyrila a Metoděje v našich zemích. Další 
ročníky se budou věnovat svátosti biřmování a eucharistii. Cena kalendáře je 50,- Kč. 
Dále je možné si zakoupit kalendář z nakladatelství Vyšehrad s katolickým kalendáriem. Jeho cena 
je 59,- Kč. Kalendáře jsou k nahlédnutí na stolku pro tiskoviny u bočního vchodu kostela. 
 

Změna v rozvrhu úklidu farního kostela v Dolní Čermné: 
srpen - listopad 2010 

datum skupina vedoucí skupiny   

28. 8. sobota 1. Řeháková Marta Hejlová Vlaďka Klekarová Jaroslava 

4. 9. sobota 2. Motlová Zdeňka Vyhnálková  Lucie Zpěváková Marie 

11. 9. sobota 3. Filipová Marie Filipová Jitka Marešová  Věra 

18. 9. sobota 4. Severinová Marie Severin František Faltusová Ludmila 

25. 9. sobota 5. Dvořáková Vladimíra Šemberová Marie  

2. 10. sobota 6. Jansa Vladimír Jansová Eva Macháčková Anna 

9. 10. sobota 7. Vránová Alžběta Adamcová Slavěna Vránová Helena 

16. 10. sobota 8. Bláhová Věra Bláhová Anna Bednářová Aloisie 

23. 10. sobota od 9:00 h. Generální úklid farního kostela v Dolní Čermné 
30. 10. sobota 9. Formánková Hana Venclová Vítězslava Vágnerová Hana 
6. 11. sobota 10. Macháčková Růžena Bednářová Ludmila  

 
 

Všem farníkům, kteří pravidelně uklízí kostel, patří velké díky.  
Prosíme i další farníky, pokud se mohou do úklidu zapojit, aby se přihlásili  

na faře nebo v zákristii kostela.  
 

 

Obřízka srdce 
Dar je třeba vidět v každém atomu. Vnímat krásu a účelnost, úmysl Boží, kterým chce náš 

život zušlechti a obohatit. Hmota nás nese. I hudba potřebuje hmotu – housle, tóny strun. Malíř se 
bez hmoty – bez plátna a štětců – nemůže projevit. I naše tělo je hmotou, je nástrojem, který je 
k dispozici Umělci, aby jím šířil kolem sebe lásku a dobro. Víme, že prořezávání stromů je nutné 
k zušlechtění ovoce. Neprořezaný strom roste sice bujně, ale ovoce má malé, kyselé, nežádoucí. 
Bůh nechce, abychom jen bujně rostli. Chce, abychom přinášeli užitek. K tomu si nás vyvolil.   
    Svatý Pavel mluví o „obřízce srdce“. Podívejme se na svůj dosavadní život. Neopomíjeli 
jsme zušlechťování svého srdce? Nenechávali jsme se nakazit módou, názory většiny? Byli jsme 
druhým vzorem? Nezpůsobovali jsme pohoršení?  

            (Z knihy Zapaluji?, Na minutu s Ladislavem Kubíčkem) 
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