
 
 
POUTNÍK      zprávy  z  farnosti 
37. týden / 2006            DOLNÍ  ČERMNÁ 
 
 

23. neděle v liturgickém mezidobí   -  10. září  2006 
Poutní slavnost na Mariánské Hoře 

 
 

Bohoslužby v následujícím týdnu : 
 11. září    Pondělí   -  23. týdne v mezidobí 

 19.00  Dolní Čermná  -  za Jana Macháčka, manželku a rodiče 
 13. září    Středa   -    sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 
  6.45 Dolní Čermná  -  za Josefa Šimka, Jiřího Mikulu a Jana Faltuse 
 14. září    Čtvrtek   -  Svátek Povýšení svatého kříže 
  19.00 Dolní Čermná -   za nemocnou osobu 
 15. září    Pátek   -    Panny Marie Bolestné 

 19.00 Dolní Čermná  -  za Marii Pecháčkovou, rodiče a sourozence 
 16. září    Sobota  -   sv. Ludmily, mučednice  
  19.00 Petrovice  -  za Petra Duška, manželku a oboje rodiče 
 17. září   -  Neděle   -  24. v liturgickém mezidobí   
Dolní Čermná         -     7.30 h.     -  za Marii Marešovou, dceru Marii a vnučku Marii 
Verměřovice           -     9.00 h.     -  za Gabriela Macana 
Mariánská Hora    -     16.00 h.   -  za bratry Macháčkovy 
Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít : 
Ve farním kostele se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté. 
 
Lektorská služba: 
17. 9.   -  24. neděle v mezidobí    -    7.30 h.   - Vránovi  č.18 

       na Mariánské Hoře         -  16.00 h. - Severinovi  č.342  
 

Rozvrh hodin výuky náboženství ve školním roce 2006/2007: 
 
Základní škola HORNÍ ČERMNÁ 

TŘÍDA - ročník DEN - vyučování HODINA - vyučování VYUČUJÍCÍ 
1. až 4. pátek 13.00 h. – 13.45 h. sr. Ludmila Kubicová 
5. až 9. pátek 13.00 h. – 13.45 h. P.Pavel Seidl 

 
Vyučování náboženství pro studenty středních škol a učilišť na faře v Dolní Čermné: 
Studenti od primy do kvarty:  čtvrtek  -  15.15 h. – 16.00 h. -  paní Anna Motlová 
 



Akce ve farnosti v tomto týdnu: 
pondělí 11. 9. nácvik zpěvu na dětské bohoslužby 16.15 h. fara Dolní Čermná 
čtvrtek 14. 9. Dětské klubíčko 9.00 - 11.00 h. fara Dolní Čermné 
pátek 15. 9. farní knihovna  

(pravidelně každý pátek) 
16.00 -17.00 h. fara Dolní Čermná 

pátek  15. 9. mše sv. pro mládež 19.00 h. kostel Dolní Čermná 
pátek  15. 9. setkání mladých 20.00 h. fara Dolní Čermná 
 
Sbírka na církevní školství v královéhradecké diecézi 
     Drazí věřící, bratři a sestry, 
     v novém školním roce 2006/2007, stejně jako v předchozích letech, vyhlašujeme sbírku na 
podporu církevního školství v naší královéhradecké diecézi. Prostředky, které jsou při sbírce 
shromážděny, doplňují mezeru, která vzniká ve financování církevních škol proto, že ne všechny 
potřeby jsou hrazeny ze státního rozpočtu. 
    Naše církevní školy a školská zařízení v Hradci Králové, v Kutné Hoře, ve Skutči a v Borohrádku 
umožňují věřícím žákům učit se a být vychováváni v alternativním prostředí, které je 
charakterizováno křesťanským duchem, to znamená nejen snahou dosáhnout co nejlepších výsledků a 
co nejlépe se uplatnit na trhu práce, ale také atmosférou lásky a otevřenosti i pro duchovní rozměr 
lidského života. Protože jsou přijímáni i žáci bezkonfesijní, může se tak církevní škola podílet i na 
evangelizačním a misijním poslání církve. S činností a prostředím škol se můžete osobně seznámit při 
Dnech otevřených dveří na jednotlivých školách. Další informace ke školám je také možné najít na 
webových stránkách Biskupství královéhradeckého a stránkách jednotlivých škol. 
    V loňském roce bylo na církevní školy vybráno 845 846,50 Kč. Tyto prostředky byly použity na 
opravy a modernizaci budov. 
    Děkujeme vám všem, kdo se za tyto církevní školy a školská zařízení modlíte a podporujete jejich 
činnost peněžním darem. Tímto vaším velkodušným příspěvkem pomáháte ke zlepšení vybavení 
jednotlivých škol a ke zdokonalování výuky. 
    Sbírka v letošním roce se koná 17. září při všech nedělních bohoslužbách. 

 
Mons. Josef Socha        + Mons. Dominik Duka OP 
generální vikář         biskup královéhradecký   

 
Podle ročního rozpisu sbírek naší farnosti máme sbírku na církevní školství v královéhradecké diecézi 
naplánovanou o týden později. Proto se sbírka v naší farnosti uskuteční až v neděli  24. září 2006. 
 
Myšlenky o Panně Marii 
Čtyřiadvacetiletá svatá Terezie z Lisieux ve Francii napsala o Panně Marii  
měsíc před svou smrtí tato slova: „Skutečný život Panny Marie musíme mít  
před očima tak, jak čteme v evangeliu, nikoliv tak, jak si to někteří lidé  
ideálně představují. Snadno poznáme, že její život v Nazaretě a také později  
probíhal docela jednoduše. Bylo by lepší, kdybychom si ji představovali  
takovou, že jí můžeme napodobovat. Ona přece prožívala svůj skrytý život  
podobně jako my. To nám potvrzuje evangelium, ve kterém čteme: „Oni  
nerozuměli tomu, co On říkal.“ A na jiném místě: „Jeho otec a jeho matka se  
velmi divili tomu, co o něm slyšeli.“ To podivení znamená určité překvapení  
a úžas. Jsme si vědomi, že Bohorodička je nyní královnou nebe a země, ale  
ona zůstává víc matkou, než královnou. Snadno se mluví o jejich přednostech,  
ale tím se nesmíme spokojit. Musíme se starat o to, abychom jí milovali.  
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