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Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE – 20. listopadu 2011 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ   -  21. listopadu 16.45    zkouška dětské scholy na faře 

Památka Zasvěcení   
 Panny Marie v Jeruzalémě  
ÚTERÝ       - 22. listopadu 18.00    mše sv. v Dolní Čermné   

sv. Cecílie, panny a mučednice              za Annu Markovou, bývalou varhanici a za   
                Josefa Mačáta a Josefa Appla, bývalé kostelníky 

 19.00   biblická hodina na faře 
STŘEDA    - 23. listopadu 18.00   mše sv. v Dolní Čermné   

sv. Klementa I.,             za Jana Smejkala, rodiče a bratra 
papeže a mučedníka; v královéhradecké diecézi slavnost hlavního patrona  

ČTVRTEK  - 24. listopadu  7.30    mše sv. v Dolní Čermné   
sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze,              za živou a zemřelou rodinu Jansovu a Výprachtických 

a druhů, mučedníků  
PÁTEK       - 25. listopadu 19.00    mše sv. v Dolní Čermné  

sv. Kateřiny Alexandrijské,              za Vojtěcha Pecháčka a manželku Marii 
panny a mučednice  

SOBOTA     - 26. listopadu   9.00   schůzka ministrantů 
34. týdne v mezidobí   9.00   -  17.00   Den Písma svatého v naší farnosti   

 17.00   mše sv. v Petrovicích  (na začátku žehnání advent.věnců)   
                za Rudolfa Vondru a duše v očistci 

NEDĚLE  -  27. listopadu   7.30    mše sv. v Dolní Čermné   (lektor.sl.: paní Motlová 11)            

              za Emilii Dvořákovou, manžela,  

   1. neděle adventní              rodiče, sourozence a duše v očistci 

   9.00    mše sv. ve Verměřovicích  - za Marii Mlynářovou, 
Dnes na začátku každé mše sv.              manžela, ten celý rod a duše v očistci 
bude žehnání adventních věnců. 10.30    mše sv. v Dolní Čermné      (lektor.sl.: Faltusovi 356)            

              za Josefa Vašíčka, syna Petra a vnuka Petra 
Začíná nový církevní rok  16.00   ekumenická bohoslužba v kostele Dolní Čermné   

a cyklus B               a po ní setkání v orlovn ě  

  nedělního mešního lekcionáře.  
 



„K tomu jste povoláni, 
abyste šli v Kristových šlépějích.“    (1Pt 2,2) 

 

Pojďme tedy    26. listopadu 2011 
 

do   orlovny v Dolní Čermné, 
 

kde se uskuteční              Den Bible 
 

Mezi   9. a 17. hodinou 
nahlédneme pod povrch  některým znamením a symbolům v Knize knih… 

 

Setkáme se s pozemskými i nadpozemskými živly; zjistíme, co je třeba k oběti, Bohu milé; 
zakusíme důvěryhodné vedení; poznáme poušť v netradiční podobě; přiblížíme se svému   
královskému původu; nahlédneme do ráje a snad… 
…půjdeme ve šlépějích Kristových, protože k tomu jsme povoláni. 

 

Na naši společnou cestu za poznáváním Božího přátelství se těší Římskokatolická farnost v Dolní Čermné. 
 

Informace k volbám Pastora ční rady:  
Od pondělí 14.11.2011 jsou členy volební komise rozdávány volební lístky s navrženými 
kandidáty a potřebnými informacemi k platné volbě. Pokud by někdo neobdržel volební lístek 
nejpozději do pátku 25.11. t.r., přihlaste se u členů volební komise nebo u otce Josefa.    
 Vlastní volby probíhají tento týden od ned ěle 20.listopadu do ned ěle 27.listopadu 2011. 
-  Ve Verměřovicích byla dána možnost volby již v sobotu 19.11.  30 minut před začátkem  a 
ihned po skončení mše sv. v 17.00 h. a potom v neděli 27.11.  také před a po mši sv. v 9.00 h. 
-  V Petrovicích je možné volit v neděli 20.11.  rovněž 30 minut před a ihned po mši svaté  
   v 9.00 h. a potom za týden v sobotu 26.11.  před a po mši svaté v 17.00 h.  
-  Ve farním kostele  v Dolní Čermné je možné vhodit volební lístek do připravené schránky  
   po celý týden od ned ěle 20.11. do ned ěle 27.11. do 18.00 h.  
   Volební schránka je zde umístěna u hlavního vchodu do farního kostela (ale za mříží),   
   proto můžete svůj volební lístek odevzdat i ve všedních dnech v době, kdy je hl. vchod otevřen.  
 

 Dveře  (Bruno Ferrero) 
Na jednom známém obraze je Ježíš v setmělé zahradě. Levou rukou drží lampu, která celý výjev 
osvětluje, a pravou tluče na mohutné a pevné dveře. Když byl tento obraz poprvé představen 
veřejnosti, jeden návštěvník měl k autorovi připomínku. „Na vašem obraze je chyba. Ty dveře 
nemají kliku.“ „To není chyba,“ odpověděl malíř. „To jsou dveře lidského srdce. Ty se dají 
otevřít jen zevnitř.“ 
Na letištní ploše jednoho města na Dálném východě zuřila bouře. Cestující rychle přebíhali k letadlu, které 
bylo připraveno k odletu na vnitrostátní lince. Byl mezi nimi i misionář. Zmáčený až na kůži dosedl na 
pohodlné místečko u okna. Letuška zatím pomáhala usadit ostatní cestující. Když bylo všechno 
přichystáno k odletu, jeden ze členů posádky zavřel dveře od letadla. V tu chvíli se po ploše k letadlu 
rozběhl nějaký člověk a snažil se, jak nejlépe mohl, uchránit před deštěm nepromokavým pláštěm, který 
mu bral vichr. Když opozdilec dorazil k letadlu, začal bušit na dveře a chtěl dovnitř. Letuška mu gesty 
vysvětlovala, že už je pozdě. Muž však bušil do dveří ještě silněji a naléhavěji. Letuška se mu to snažila 
rozmluvit. „To nejde... už je pozdě... Musíme startovat,“ ukazovala muži z okénka. Nic naplat, muž trval 
na svém a chtěl dovnitř. Až letuška ustoupila a dveře mu otevřela. Natáhla ruku a pomohla opozdilci 
dovnitř. A pak na něj zůstala hledět s ústy dokořán. Byl to pilot. 
Dej pozor, abys nenechal venku pilota svého života, abys mu otevřel dveře. 
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