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VZPOMÍNKA NA „NAŠEHO PANA FARÁŘE“ VINCENCE (ČEŇKA) PTÁČKA

P. Čeněk Ptáček

Pro nás, dříve narozené, kteří jsme jej dobře znali, se zdá být neuvěřitelné, že letos
17. ledna 2012 uplynulo již 100 let od narození našeho dlouholetého pana faráře Čeňka
Ptáčka. Narodil se v Lanškrouně roku 1912 v domě dnes s jediným podloubím na náměstí.
Dětství prožil mezi Lanškrouňáky, svá studentská léta v Zábřeze, kde studoval na gymnasiu.
Bohosloví studoval v diecézním Biskupském kněžském semináři v Hradci Králové. Po svém
vysvěcení biskupem Msgre. Mořicem Píchou v katedrále Sv. Ducha v roce 1937 sloužil svou
první mši sv. – primici - v děkanském kostele sv. Václava v Lanškrouně 4. července téhož
roku.
Od roku 1937 působil jako kaplan v Poličce, poté v Luži, opět v Poličce, Dolní Krupé
a opět v Poličce. V roce 1940 byl poslán biskupem do naší farnosti Dolní Čermná jako druhý
kaplan a současně jako administrátor farnosti. Nastoupil po P. Janu Černém.
V květnu 1944 složil farářské zkoušky (podobně jako atestace v lékařství), aby přijal
definitivu pro farnost jako farář. V naší farnosti pak přes různou nepřízeň doby působil
blahodárně plných 55 let, až do své smrti 7. července 1995. V době německé okupace a poté
i v šedesátých letech 20. století působil jako administrátor excurrendo ve farnosti Ostrov (za
Protektorátu to byla obec s německým obyvatelstvem).

Foto na děkanské zahradě v Lanškrouně 4. července 1937. Uprostřed P. Ptáček, vedle vlevo jeho maminka
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V době „vlády jedné strany“ byl špehován místními lidmi, které věřící i on znali. A to jej velice mrzelo. Fara stála tehdy
osamocená mimo zástavbu a tak špicl mohl využívat křoví a zchátralou
a nepoužívanou srubovou farní stodolu pro pozorování pohybu směrem k faře.
Špicl pak informace předával církevnímu tajemníkovi (říkalo se mu
proticírkevní tajemník), členu StB (Státní tajné policie). Sledováni byli věřící
i pan farář také přímo v kostele. Pan farář Ptáček však byl obezřetný a všechna
kázání měl napsaná. On nebyl bojovný, vůbec už ne odbojný. Svou pastoraci
vykonával velice svědomitě jen v rámci mu daných možností, aby
neprovokoval. Byl si vědom, že kdyby byl z farnosti odvolán, živá farnost by již
jiného kněze nedostala (taktika komunistů). Byl však i statečný. Co dětí pokřtil,
požehnal manželům a rozdal sv. přijímání za dveřmi uzamčeného kostela, to už
dnes nikdo nespočítá!? Nebyl však nikdy poddajný a loajální komunistickému
režimu. Svědčí o tom, že když byl několikrát tajemníkem „lámán“ do
kolaborantského MHKD, později Pit (Mírové hnutí katolického duchovenstva
a Pacem in terris), nikdy se poddal, statečně odolal, ač mu byly nabízeny různé
výhody a nebo byl zastrašován. Byl opatrný a nezavdával příčinu k pozornosti
StB. Své svědomí nezaprodal. Byl věrný Bohu, církvi, sv. Otci a svěřenému
lidu.
Dnešní mladí si komunistickou totalitu nedokáží vůbec představit.
Socialismus a komunismus však se svými idejemi a pochopy, díky Bohu!,
zapadl do hnojiště dějin. To již byl pan farář starý, nemocný a sotva chodil,
takže nemohl plně využít svobodu k aktivní pastoraci a práci pro farnost.
Vyčerpán životními stresy, sužován nepřízní totality, nemocemi
a i nepochopeními vlastních, tiše zemřel, nikoliv opomenut, v nemocnici
v Ústí nad Orlicí na prasklý žaludeční vřed a vnitřní krvácení.
Pan farář rozuměl i legraci. Říkal mi pan L. Nastoupil, že když šel s ním
Poslední foto P.Čeňka Ptáčka o pouti
jednou po hřbitově, že prohodil: „Do všech hrobů jsem pohřbíval, zem hřbitova
30. 4. 1995 při nešporách.
je mými farníky promaštěná.“ Nebo když se mu u oltáře rozvázalo cingulum
(šňůra, uvázaná v pase), po upozornění prohodil: „To jsem nějak zhubnul!“ Dokázal i šprýmově vyprávět příběhy ze života.
Jednou větou lze o něm říci: Byl to poctivý, dobrý, věrný a oblíbený kněz, který zanechal farnost nástupcům četnou a živou.
I přes dlouhé roky na něho rádi vzpomínáme.
Děkujeme Vám za všechno, pane faráři a přejeme Vám radost věčnou u Pána! Čest Vaší památce!
js.

SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH
Světový den nemocných se na podnět papeže Jana Pavla II. slaví
od roku 1993. Za den tohoto svátku byl zvolen 11. únor. Před 153 lety,
v roce 1858, se v Lurdech v tento den poprvé zjevila Panna Maria
chudé a nemocné čtrnáctileté Bernadettě.
Je to moudré rozhodnutí, že každý den v roce můžeme myslet na
určitou skupinu lidí, našich bližních nebo pro svou modlitbu přijmout
jeden úmysl spojující všechny. Každoročně je den 11. února věnován
nemocným, lékařům a vůbec všem, kteří v jakémkoli zdravotnickém
zařízení pracují ve prospěch trpících, těch, které sužují bolesti.
Samozřejmě by to bylo málo, kdybychom na nemocné a jejich
pomocníky měli myslet jen jedenkrát za rok. Pamatujeme na ně jistě
často, denně, ale v lurdském světle v den, kdy se tehdy Maria ukázala
dívce Bernardetě poprvé, za nemocné, trpící a ošetřující personál se
modlíme intenzivně. Modlit se za nemocné neznamená diktovat Pánu
Bohu, co a pro koho má udělat. Není ani největším Božím darem jen
zdraví. Soulad lidské duše s Bohem a přátelství s Ním, člověka
obdarovává, léčí a uzdravuje, dává i vnitřní duchovní sílu vytrvat
a mnohdy těžký úděl nemoci, stejně tak těžký úkol služby ošetřujících,
statečně přijmout. Promysleme si, jak můžeme pomoci. Ochota
navštívit nemocné nestojí ani korunu a přitom způsobí radost, která je
nad zlato. Pamatujme i my na starší a nemocné lidi a podporujme je
našimi modlitbami.
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VYROVNAT SE S NEMOCÍ
Přes dvacet let už žiji s postupujícím degenerativním onemocněním oční sítnice, které ale bylo v posledních letech celkem
stabilizované. Na podzim se situace změnila, protože mi hrozilo její odchlípnutí. Byla jsem znovu plná strachu z oslepnutí.
I přesto jsem se snažila znovu a znovu říkat této nové situaci své „ano“.
Po nějaké době jsem musela opět podstoupit kontrolní vyšetření. Když jsem seděla v čekárně, setkala jsem se tam náhodně
s jednou řádovou sestrou, která také žije slovo života, a tak jsme si spolu během čekání povídaly. Lékař v ordinaci mi sdělil, že
se můj nález zhoršil. Byla to pro mě rána. Jako by se ve mně všechno proti tomu vzbouřilo a slzy mi vhrkly do očí. Když jsem
vyšla z ordinace, řádová sestra se mě zeptala, jak to dopadlo. Pověděla jsem jí to a ona mne objala a řekla: „Řekněme společně.
Chceš-li to ty, chci to i já.“ Tak bylo pro mne jednodušší tuto novou situaci přijmout.
Po několika týdnech jsem potkala jednu devadesátiletou paní. Známe se již dlouho, a když se potkáme, často si spolu
povídáme. Za ta léta už ví, jaké mám se zrakem problémy. To ráno se mi zdála velmi sklíčená. Na mou otázku mi odpověděla,
že už téměř nic nevidí, nemůže plést a i práce v domácnosti je pro ni obtížná. Ani operace jí nepomohla. Naslouchala jsem jí
a pak jsem jí řekla, jak dobře jí rozumím. Ona se na mě podívala a zeptala se: „Jak to děláš? Jsi pořád radostná. Stydím se, že
jsem nevděčná, vždyť jsem byla tak dlouho zdravá.“ Odpověděla jsem jí, že přijetí těžké situace je v jakémkoliv věku velkým
krokem. Pak jsem jí vyprávěla, jak se snažím žít přítomný okamžik a nemyslet na zítřek. Při loučení mi řekla: „Až zase budu
mít pokušení si stěžovat, budu jednoduše myslet na tebe.“
B. B.

ZMĚNA PLÁNU
Máme dvě děti, tříletého Káju a půlročního Lukáška. Kája prochází obdobím vzdoru, což se u něj projevuje poměrně
silnými záchvaty vzteku.
Po jednom náročném dopoledni jsem už byla poněkud unavená. Když začal odpoledne ospalý Lukášek plakat, rozhodla
jsem se vzít kluky na procházku. Jít ven mi připadalo jako jediná možná varianta pro úspěšné zvládnutí zbytku dne. Chtěla jsem
Káju obléknout, ale on se vzepřel, že nikam nepůjde. Vztekal se a polonahý běhal po pokoji. Mezi tím už začal naplno křičet
i Lukášek. Napadlo mě, že v té nepříjemné scéně, v tom zkřiveném obličeji svého staršího syna můžu vidět tvář opuštěného
Ježíše. Po několika marných pokusech přesvědčit chlapce po dobrém nebo po zlém mi došly síly i trpělivost a už jsem na Káju
jen křičela.
Z potřeby uklidnit se jsem ho na chvilku zavřela za dveře. „Ježíši, ale jak Tě mohu nyní milovat? Já to nevím, nevím to!“
Ve chvilce jsem našla ve svém srdci odpověď: „Ztrať svůj program, abys byla připravena přijmout ten můj.“ Podobnou
myšlenku jsem si četla ten den ráno ve Slově života, které znělo: „Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!“ Dobře tedy,
ven se zatím nejde. Osvobodila jsem vzlykajícího Káju a oba syny jsem k sobě mlčky přivinula. Kája mě objal a po několika
minutách oba kluci utichli. S Kájou na klíně jsem Lukáška nakrmila a ten hned usnul. Zbytek odpoledne byl klidný. Když se
Lukášek probudil, byl právě čas jít společně na mši svatou, na kterou bychom se podle mého prvotního plánu nedostali.
K. Š.

INFORMACE Z HPŽ
U Ústavního soudu stále běží spor ohledně nepovinné sexuální výchovy na školách. Po řadě úspěšně vyhraných soudních
sporů, týkající se výstav „Stop genocidě!“, přišel počátkem prosince 2011 zamítavý rozsudek z Krajského soudu v Liberci.
V prosinci roku 2010 Městský soud v Jablonci nad Nisou zakázal použití billboardů při petiční výstavě. Odvolali jsme se
ke Krajskému soudu, který nyní po roce rozhodl, že nelze ukazovat billboardy studentům. Ukazovat dospívajícím, co opravdu
znamená potrat, je podle soudu hrubá neslušnost a tedy jednání v rozporu s obecnou morálkou. Provádět umělé potraty
a roztrhávat při nich těla dětí je tedy správné (a zřejmě i slušné! – pozn.), ale ukázat výsledek „dobře odvedené práce“ je hrubá
neslušnost! (K tomu není nutné co dodávat! – pozn.)
HŽP prosinec 2011

LETEM SVĚTEM
Recept pro Nový rok podle Dr. Maxe Kašparů
Vezmi:

hrst pohody,
deci ochoty,
lžíci tolerance,
hrnek humoru,
lžičku pokory,
deko velkorysosti,
špetku elegance.
Vše smíchej a rozděl na 365 dílků! (Letos na 366 dílků.)
Servíruj každý den s dobrým slovem, ozdobené úsměvem!
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AHOJ DĚTI!
V příštím týdnu už oslavíme Hromnice. Tímto slovem nejčastěji označujeme svátek Uvedení Páně
do chrámu. Každoročně si tuto událost různým způsobem přibližujeme. Po Hromnicích definitivně
zmizí z domácností a kostelů betlémy. Vánoční doba skončila již 8. ledna na svátek Křtu Páně. Ale
betlémy přetrvávají ještě více než tři týdny – přesně do 2. února. Když spočítáte dny od Vánoc do
Hromnic, dostanete známé a důležité číslo 40. V Písmu svatém sv. Lukáš krásně popisuje celou událost
o tom, jak svatá rodina přichází do chrámu a jde Bohu zasvětit svého syna, setkává se zde se starcem
Simeonem a prorokyní Annou. Zazní tu velmi významná slova. Nejdůležitější ze všeho vysloveného je
toto: Ježíš je spása a má být světlem pro všechny národy!
Světlo symbolizují svíce. Proto také kněz světí při Hromnicích svíce, kterým říkáme „Hromničky“. Pán Ježíš je pro
nás světlem. I my máme být sobě navzájem světlem. Být světlem pro druhé – mohla by to pro nás být taková myšlenka na
měsíc únor, kterou se každý může podle svých schopností snažit naplňovat. Bude nám to připomínat veliká svíce na
obrázku. Je na ní zeměkoule symbolizující celý svět, pro který je Ježíš světlem. Svíce je obložena malými čtverečky, ale
některé se slouply a spadly dolů. Pomozte skřítkovi najít ty správné čtverečky, aby je mohl nasadit na jejich místa a pak
svíčku rozsvítit. Celý obrázek si můžete vybarvit.

(Otazníček)
Pro starší:
Světový den nemocných – další významný únorový den. Může nás vést k zamyšlení nad smyslem bolesti. Bolest
a utrpení jsou těžké pro každého, někdo to zvládá velmi obtížně a může i zatrpknout vůči okolí. Proto máme nemocným
pomáhat, navštěvovat je, modlit se za ně, dělat jim radost drobnými dárky, povídat si s nimi, zkrátka být pro ně světlem.
Mnoho lidí ale dokáže svou bolest a utrpení přijmout, opravdu přijmout, pak se to promění v modlitbu a prozáří tak
okolní svět.
Jedním konkrétním a nádherným příkladem za všechny je určitě mladá dívka Chiara Luce Badano. Mnozí určitě její
příběh znají. Vážná nemoc ji zasáhla v plné síle a nebylo v moci lékařů zastavit její postup. Chiara došla k cíli své
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pozemské pouti. Neuvěřitelným způsobem dokázala přijmout své utrpení a zářit do širokého okolí. Následující svědectví
mluví samo za sebe.
Po nějakém čase, kdy už byla Chiara nemocná, svěřila se dvěma dívkám:
„Nemoc přišla v pravý čas, protože jsem se začínala ‚ --tajenka-- ´… Nic závažného,
ale i tak náš ideál začal ustupovat do pozadí.“ Dokázala se dívat na svou situaci
s velkým nadhledem. Pak ještě dodala: „Vy si ale dnes nemůžete ani představit, jaký
mám vztah k Bohu.“
Tajenku vyluštíte v malé doplňovačce.

Legenda:
1. vojenský povel
2. kající den
3. malý dar
4. vstup do města
5. bochník
6. první svátost
7. rozsudek
(citace z knihy Mám všechno – Michele Zanzucchi)
(EJ)

KOLEDOVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU 2011
Letošní již 20. jubilejní koledování u vánočního stromu na náměstí ve prospěch české nadaci Likvidace lepry
proběhlo v pátek 3. prosince 2011 v rámci Mikulášského jarmarku a slavnostního rozsvícení vánočního stromu. Při tomto
jarmarku vystoupila MŠ, Jitřenka a skupina křesťanské mládeže pod vedením paní Aničky Motlové. Všem děkuji za
pěkná vystoupení. Zvláštní poděkování vyjadřuji panu Tomáši Hamplovi za jeho objasnění charitativní sbírky
a seznámení s tím, komu charitní sbírka poslouží a pomůže. Samozřejmě veliký dík patří vám všem, kteří jste tuto
sbírku podpořili finančně a přispěli do pokladničky. Bez vás by se nesešlo to množství peněz pro potřebné. Letos bylo
vykoledováno 3 234,- Kč, z toho bylo odesláno 2 100,- Kč nadaci LL, 500,- Kč hospic sv. Anežky Červený Kostelec,
500,- Kč rehabilitační středisko sv. Kláry v Hrabyni, 66,- poštovné a 68,- Kč malé občerstvení mládeži.
Sbírka proběhla pod patronací Farnosti a je i v jejím účetnictví proúčtována. Jménem farnosti i svým ještě jednou
děkuji za podporu sbírky: Upřímné Pán Bůh zaplať!
Za oněch 20. let bylo již vykoledováno 102 734,- Kč. Peníze byly rozděleny takto:
Nadace LL Praha ......................................................................... 74 460,- Kč
Hospic sv. Anežky Červený Kostelec ......................................... 12 050,- Kč
Rehabilitační středisko sv. Kláry Hrabyně.................................. 11 550,- Kč
Misijní banka ubožáků – Afrika .................................................... 2 600,- Kč
poštovné a občerstvení účinkujícím .............................................. 2 074,- Kč
Ještě jednou upřímné díky!
Za org. V. Jansa

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012 V NAŠEM MĚSTYSE
Na svátek Zjevení Páně, nazývaný sv. Tři králové a dalšího dne ledna tohoto roku se po našem městysi rozběhlo
8 skupinek tří králů s dospělým asistentem, aby koledovaly již po dvanácté pro Českou katolickou charitu. Ochotní malí
koledníci své koledování doprovázeli zpěvem známé tříkrálové koledy. Na dveře domů psali v začátečních písmenech
méně známé latinské požehnání K + M + B 2012. Tato tři písmena se také vykládají jako jména tří mágů - Kašpar,
Melichar a Baltazar. Ti se přišli do Betléma poklonit nově narozenému židovskému králi Ježíšovi.
Koledníci rozdávali také kalendáříky s cukříky a Charitní listy. Z nich se občané dozvěděli, které charitní a sociální
projekty charity budou z této sbírky financovány nebo podpořeny. Naši koledníci u nás vykoledovali 31 755,-Kč. Od roku
2001 tak již vykoledovali 345 165,70 Kč.
Všem, kteří charitativní sbírku zorganizovali (skauti), kdo obětavě koledovali a kdo do zapečetěných pokladniček
přispěli, patří veliký dík Pán Bůh všem zaplať a odměň vším dobrým! Upřímné a srdečné díky!

js.
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V ROCE 2011 BYLY V NAŠÍ FARNOSTI UDĚLENY SVÁTOSTI:
Svátost křtu: v Dolní Čermné - 7, ve Verměřovicích - 1, v Petrovicích - 2.

Celkem bylo pokřtěno 10 dětí.
1. sv. přijímání dětí: V kostele Dolní Čermné celkem 9 dětí.
Svátost manželství: v Dolní Čermné - 1, na Mariánské Hoře - 2. Celkem byly 3 svatby.
Svátost nemocných: v Dolní Čermné - 32 (v kostele) a 9 (doma); ve Verměřovicích - 22 (v kostele)
a 5 (doma); v Petrovicích - 7 (v kostele) a 1 (doma); v Horní Čermné - 3 (doma); Pečovatelský dům Letohrad 1; nemocnice - 2.
Celkem byla svátost nemocných udělena 82 starším a nemocným farníkům.

Statistika pohřebních rozloučení jednotlivých kostelech za rok 2011:
kostel
ve farnosti
Dolní Čermná
Verměřovice
Petrovice
Jakubovice

mše sv. s rozloučením
a uložení do země
3
2
3
-

rozloučení a uložení do
země
1
-

mše sv. s rozloučením
a kremace
3
1
-

Pohled na statistiku naší farnosti za uplynulá léta:
Liturgické úkony
křest
svátost biřmování
svátost manželství
1. svaté přijímání dětí
svátost nemocných
pohřeb do země
pohřební rozloučení

rok 2005
21
3
6
8
65
10
9

rok 2006
12
28
6
8
55
13
2

rok 2007
22
3
5
8
84
9
4

rok 2008
22
1
3
16
89
7
9

rok 2009
19
23
8
5
76
11
5

rok 2010 rok 2011
18
10
0
0
5
3
7
9
67
82
17
9
2
4

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA NAŠÍ FARNOSTI:
V únoru 2012 oslaví:
99 let
88 let
87 let
87 let
85 let
83 let
81 let
81 let
80 let

paní Ludmila Junková
z Verměřovic
(bydlí v Letohradě – Orlice)
paní Růžena Kubíčková
z D. Čermné
paní Marie Bednářová
z D. Čermné
(bydlí v Německu)
pan Jan Dušek
z Verměřovic
paní Marie Mikulová
z D. Čermné
pan Jiří Faltus
z Verměřovic
paní Marie Kunertová
z D. Čermné
pan Richard Fajt
z Verměřovic
paní Helena Mačátová
z Jakubovic

77 let
76 let
75 let
74 let
74 let
74 let
73 let
71 let
71 let
65 let

paní Ludmila Jansová
pan Jaroslav Ryšavý
paní Marie Hubálková
paní Miloslava Rybková
pan Jaromír Prokop
pan Jiří Pavlišta
pan Bohuslav Moravec
paní Alžběta Vránová
paní Marie Vacková
paní Věra Záleská

z H. Čermné
z Verměřovic
z D. Čermné
z Verměřovic
z D. Čermné
z D. Čermné
z Petrovic
z D. Čermné
z Verměřovic
z Verměřovic

Všem oslavencům jménem celé farnosti i jménem svým srdečně blahopřeji a vyprošuji Boží požehnání a pevné zdraví do
dalších let. Ve společenské rubrice uvádíme jubilea 60, 65, 70 let a výše.

Křesťansky jsme se rozloučili:
v Dolní Čermné
20. 12. 2011
s paní Marií Applovou
z Dolní Čermné
v Letohradě - Kunčicích
28. 12. 2011
s panem Josefem Moravcem z Jakubovic
v Dolní Čermné
4. 1. 2012
s panem Petrem Marešem
z Dolní Čermné
v Petrovicích
7. 1. 2012
s panem Zdeňkem Markem
z Petrovic
Pozůstalým ještě jednou vyslovuji křesťanskou účast na jejich zármutku. Na zemřelé budu pamatovat v modlitbách.
o.Josef
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SLUŽBA LEKTORSKÁ

Únor 2012
Ne 5. 2.

5. neděle v mezidobí

Ne 12. 2.

6. neděle v mezidobí

Ne 19. 2.
St 22. 2.

7. neděle v mezidobí
Popeleční středa

Ne 26. 2.

1. neděle postní

7.30
7.30
10.30
7.30
18.00
7.30
10.30

Hubálkovi 61
Moravcovi 267
Marešovi 410
Pecháčkovi 53
Macháčkovi 55
Řehákovi 283
Klekarovi 292

7.30
7.30
10.30
8.00
7.30

Venclovi 288
Vránovi 18
Židkovi 65
Jansovi 7
Režný 403

Březen 2012
Ne 4. 3.

2. neděle postní

Ne 11. 3.

3. neděle postní

Ne 18. 3.
Ne 25. 3.

4. neděle postní
5. neděle postní
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Zprávy z farnosti
DOLNÍ ČERMNÁ
4. neděle v mezidobí
29. ledna 2012
5. týden / 2012

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU:
30. ledna 31. ledna -

pondělí
úterý

1. února -

středa

2. února -

čtvrtek

3. února -

pátek

4. února -

sobota

4. týdne v liturgickém mezidobí
sv. Jana Boska, kněze
18.00 Dolní Čermná
4. týdne v liturgickém mezidobí
18.00 Dolní Čermná
Svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice
Na začátku mše svaté ve Verměřovicích a v Dolní Čermné požehnáme svíce „Hromničky“
18.00 Verměřovice - za Jana Hubálka a celý rod
19.00 Dolní Čermná – za Cyrila Vránu a rodiče
sv. Blažeje, biskupa a mučedníka;
první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Na konci slavení mše svaté po adoraci bude uděleno jednotlivě
svatoblažejské požehnání.
19.00 Dolní Čermná
4. týdne v liturgickém mezidobí;
první sobota v měsíci, zasvěcená úctě Neposkvrněného srdce P. Marie
7.30 Dolní Čermná - za farníky
17.00 Verměřovice

5. února - neděle – 5. v liturgickém mezidobí
Dolní Čermná Petrovice
Dolní Čermná -

7.30 h. – za Jaroslava Bednáře a celou rodinu
9.00 h.
10.30 h. – za Antonína Faltuse, manželku Martu a duše v očistci

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít:
Ve farním kostele: ve středu 1. 2. od 15.00 h. – do 17.00 h. zpovídá P. Ján Kubis, od 17.00 h. – do 17.55 h. zpovídá P. Josef
Roušar, v pátek 3. 2. od 17.00 h. – do 18.50 h., v ostatních dnech se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté.
Ve Verměřovicích: ve čtvrtek 2. 2. od 16.00 h. – do 17.55 h.

Akce ve farnosti:
Akce
zkouška zpěvu dětské scholy
biblická hodina
náboženství pro středoškoláky
pravidelná návštěva starších
a nemocných farníků
před prvním pátkem
výstav Nejsvětější svátosti oltářní
společná adorace
orelsko-farní maškarní ples
mše svatá zaměřená pro děti

den
pondělí
úterý
středa
úterý
středa
čtvrtek
pátek
pátek
pátek
sobota
neděle

datum
hodina
30. 1. 16.45 h.
31. 1. 19.00 h.
1. 2. 19.00 h.
31. 1. odpoledne
1. 2. během dne
2. 2. dopoledne
3. 2. během dne
3. 2. 17.00 h.
3. 2. po mši svaté
4. 2. 20.00 h.
5. 2. 10.30 h.

místo
fara Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
Dolní Čermná
Verměřovice
Dolní Čermná
D. a H. Čermná, Petrovice
kostel Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
Orlovna Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
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