
   

                   zprávy z farnosti 

                  DOLNÍ ČERMNÁ                                                             
                                   51. týden  

                                   2015 
 

 
 
 
        

3. neděle adventní – 13. prosince 2015 
       

pondělí – 14. prosince   

úterý – 15. prosince 18:00 mše sv. v Dolní Čermné    
po 3. neděli adventní   

středa – 16. prosince 18:00 mše sv. v Dolní Čermné  
po 3. neděli adventní  -  na prosbu za Boží pomoc a ochranu Panny Marie  

čtvrtek – 17. prosince 7:30 mše sv. v Dolní Čermné    
  -  za Miroslava Suchomela a rodiče z obojí strany 

pátek – 18. prosince 18:30 výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné  
 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  za zemřelé rodiče a bratra 

sobota – 19. prosince 17:00 mše sv. ve Verměřovicích 
  -  za Františka Havla, rodiče a celý rod 

NEDĚLE – 20. prosince 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   - lektor. služba: Kunertovi 125 

4. neděle adventní  -  za farníky 

 9:00 mše sv. v Petrovicích    
  -  za Petra a Marii Stejskalovy a rodiče z obojí strany 

 10:30 mše sv. v Dolní Čermné - lektor. služba: pí Hubálková 61 
  -  za Filomenu Andrlovou, sourozence a duše v očistci 

   14:00 - 17:00  příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné 
 

Příležitost ke svaté zpovědi 
Dolní Čermná neděle 20. 12. 14:00 – 17:00 h. P. Ján Kubis, P. Pavol Sandánus, 
   P. Josef Roušar 
 úterý 22. 12. 15:30 – 18:00 h., také v době  P. Pavel Pokorný,   
  mše svaté P. Josef Roušar 

 

Žehnání bytů a domácností  
se v naší farnosti uskuteční od soboty 2. 1. do neděle 10. 1. 2016 podle časového rozvrhu, do 
kterého se můžete zapisovat. Archy k zapsání jsou připraveny v našich kostelích.    
 

Poděkování 
Během listopadu 2015 byly dvě kostelní sbírky určeny na opravu farního kostela v Dolní Čermné. 
V neděli 8. 11. 2015 byla výše sbírky 20. 611,- Kč a v neděli 29. 11. 2015 sbírka činila 8.783,- 
Kč. Děkuji všem dárcům. Pán Bůh zaplať.     otec Josef 
 



Pastorační rada farnosti 
  Milí farníci, sestry a bratři, ve čtvrtek 10. 12. 2015 byla v naší farnosti ustanovena nová 
Pastorační rada, a to na příští čtyřleté období. Chci poděkovat vám farníkům, kteří se do voleb 
zapojili. Děkuji vám, kteří jste se rozhodli do pastorační rady kandidovat. Členům volební komise 
děkuji za dobrou spolupráci při přípravě, průběhu a úspěšném dokončení voleb.  

Zde předkládám přehled členů nově ustanovené Pastorační rady naší farnosti: 
Z Dolní Čermné to jsou slečna Monika Bednářová, pan Karel Macháček, paní Marta Marešová, 
slečna Magdalena Motlová, pan Josef Němeček a pan Jiří Svoboda ml.  
Z Verměřovic pan Jan Moravec a paní Marie Pecháčková.  
Z Petrovic paní Pavlína Stříbrná a z titulu své funkce pastorační asistentka sr. Ludmila Kubicová. 

Děkuji všem členům nové pastorační rady, že přijali tuto službu a vyprošuji jim i celé 
farnosti Boží požehnání. 
             

Výzva pro rodiče 
  O slavnosti Nejsvětější Trojice 22. května 2016 bude v naší farnosti první svaté přijímání 
dětí. Příprava se bude týkat dětí, které chodí do 3. třídy ZŠ a dětí starších, které ještě u svého 
prvního svatého přijímání nebyly. 

Prosím Vás rodiče, kteří máte zájem o přípravu svého dítěte na přijetí svátostí, přihlaste 
se u mne osobně nebo telefonicky (737 747 204) nejpozději do neděle 10. ledna 2016. 

V neděli 24. ledna 2016 představíme tyto děti farnosti při mši svaté pro děti (v 10:30 hod.) 
v kostele v Dolní Čermné. Potom také proběhne setkání rodičů těchto dětí, při kterém domluvíme 
den, hodinu a datum jednotlivých katechezí pro děti. Termín setkání oznámím koncem ledna 
2016. 

         otec Josef 

 

BISKUP JAN OTEVŘE SVATOU BRÁNU 
V královéhradecké diecézi začne Svatý rok milosrdenství v neděli 13.12. 2015, kdy biskup Jan 
otevře v katedrále Svatého Ducha Svatou bránu. Slavnost začne v Hradci Králové v 15.00 
hodin. 
    Pozornost zaměřenou na místní církev podtrhuje skutečnost, že slavení bohoslužby 
předsedá diecézní biskup, a to v katedrále, která je mateřským chrámem celé diecéze. K hojné 
účasti jsou pozváni jak kněží a jáhni, tak ostatní věřící. 

Charakteristickým rysem Svatého roku je pouť, proto se s ní počítá i při otevření Brány 
milosrdenství. Bohoslužba začne v kostele Panny Marie, kde součástí úvodních obřadů bude 
také četba evangelia a začátku buly Misericordiae Vultus. Účastníci pak půjdou průvodem do 
katedrály jako poutníci. Průvod se zastaví u zavřeného hlavního vchodu do katedrály, který 
bude Branou milosrdenství. Krátký obřad má christologický charakter. Biskup volá po otevření 
brány, která odkazuje k bráně milosrdného Božího srdce, otevřeného při probodení Kristova boku 
na kříži. Kristus je totiž branou, která vede ke spáse. Po otevření projde průvod v čele s 
biskupem Janem Svatou branou. Následuje svěcení vody a pokropení lidu. Takto se 
připomíná křest, který je vstupní branou do společenství církve. Zahájení Svatého roku pak 
vyvrcholí slavením mše svaté. 
  

Dalšími místy v královéhradecké diecézi, kde budou pro zahájení Svatého roku 
milosrdenství otevřeny Svaté brány, jsou poutní kostel Panny Marie Pomocnice na Chlumku u 
Luže (1. ledna 2016 v 9.30 hodin) a klášterní kostel Narození Panny Marie v Želivě (1. ledna 
2016 v 10.30 hodin).                                               otec Josef 
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