
 

SSLLOOVVOO    DDUUCCHHOOVVNNÍÍHHOO    SSPPRRÁÁVVCCEE    ZZ  PPOOČČÁÁTTKKUU    RROOKKUU    22000088  
Drazí přátelé, v době, kdy dostáváte toto číslo farního zpravodaje právě prožíváme krátký úsek prvního 

liturgického mezidobí, který letos začal po svátku Křtu Páně (13. ledna) a bude ukončen Popeleční středou 
(6. února), která zahajuje naši čtyřicetidenní duchovní obnovu před slavením Veliké noci (23. března). 
Víceméně jsme ještě stále na začátku roku 2008. Na jiném místě v tomto čísle Poutníka je uveden 
Pastorační plán naší farnosti pro tento rok. Nejedná se jen o seznam aktivit naší farnosti a diecézních akcí, 
ale především o možnost či šanci prohloubit život v naší velké farnosti a případně oslovit další hledající 
„Zachey“, kteří by rádi viděli Ježíše a něco konkrétního s ním také prožili. 

Pokud mám jako místní farář hodnotit uplynulý rok naší dolnočermenské farnosti, potom se nám především dařilo udržet 
pravidelné týdenní či měsíční aktivity. Sám Bůh ví, s jakým užitkem. Potěšující byla pro mne osobně poutní slavnost na 
Mariánské Hoře, které se vloni, přes nepřízeň počasí a absenci zajímavé osobnosti, zúčastnilo poměrně mnoho poutníků 
z různých míst našeho regionu. Tím se jasně ukázalo, že Mariánská Hora táhne lidi za každého počasí a bez ohledu na to, kdo 
slouží hlavní mši svatou. Podzimní volby kandidátů do Pastorační rady naší farnosti potvrdily, že o dění ve farnosti je slušný 
zájem a že farníkům záleží na tom, kdo je bude zastupovat. Z 620 voličů svůj hlas ve volbách odevzdalo 453 z nich, což je 
okolo 73 %. Nabízí se otázka, ve které venkovské farnosti se daří získat takovou účast při volbách? Chtěl bych při této 
příležitosti upřímně poděkovat všem členům minulé Pastorační rady za jejich spolupráci. Určitě mne nikdo z nich nezklamal. 
Každý dělal, co bylo v jeho časových i lidských možnostech. Nově ustanovená Pastorační rada bude mít čas ukázat své 
schopnosti. Oproti předcházejícím létům chceme pravidelně na stránkách měsíčního farního zpravodaje zveřejňovat usnesení 
Pastorační rady, aby všichni zájemci byli informováni o její práci. Při pohledu do minulého roku nemohu nevzpomenout na 
zdařilou výstavu „Církevní umění dolnočermenské farnosti“. K výstavě jsem se již vyjádřil ve vánočním čísle farního 
zpravodaje. Není od věci ještě uvést, že se výstavy zúčastnilo celkem 548 návštěvníků včetně žáků místní Základní školy 
v Dolní Čermné. Na dobrovolném vstupném se vybralo obdivuhodných 5.626,- Kč. Nutná režie výstavy činila 808,- Kč. Zbylá 
částka 4.818,- Kč se pošle na pomoc misiím v zemích „třetího světa“. Při konání výstavy se bohužel nedopatřením stalo, že 
jsme zapomněli dát k dispozici „Knihu návštěv“, do které by návštěvníci mohli sdělit své dojmy. Všem se za to omlouvám. 
Přesto jeden návštěvník, pan Pavel Černý, významný varhaník z Prahy, nám na kousku papíru zanechal tento vzkaz: „Děkuji za 
duchovní občerstvení při této výstavě. Je pro mne radostí si také prohlédnout originály knih a dalších předmětů z místa, odkud 
pochází moje maminka, babička, praprarodiče… Přeji vám další takto zdařilé akce, které povzbudí v lidech i vztah k rodné obci 
a vlasti.“ 

Z oprav církevních budov v dolnočermenské farnosti je dobře připomenout generální opravu střechy církevního domu na 
Mariánské Hoře, zateplení půdy a opravu komínu. Mládež opravila kapličky křížové cesty poutního areálu. Došlo také k opravě 
oltářů poutního kostela na Mariánské Hoře, ke zhotovení nových dveří do sakristie a na kůr a k celkovému ozvučení kostela. 
Naše farnost se také finančně podílela na opravě věže filiálního kostela sv.Antonína v Jakubovicích významnou částkou 
200.000,- Kč. Je třeba si připomenout, že tento kostel je zatím ještě majetkem obce Dolní Čermná. Na začátku července došlo 
k odhalení pamětní desky významného čermenského rodáka a prvního českého redemptoristy P.Tadeáše Hübla. Pamětní desku 
z bílého italského mramoru v hodnotě 30.000,- Kč zhotovil akademický sochař Pavel Doskočil z Hradce Králové. 

I když je důvod ke spokojenosti se životem v naší farnosti, je spravedlivé také přiznat, že ne všechno, co bylo v Pastoračním 
plánu odsouhlaseno, se v loňském roce podařilo splnit. Neuskutečnil se například Den Písma svatého, který byl původně 
připravován na neděli 30. září 2007. Nenašel se totiž žádný organizátor, který by si vzal akci na starost. Vzhledem 
k předvánoční výstavě a k ustanovení nové Pastorační rady se ani nekonala pravidelná adventní duchovní obnova. Je nutné při 
hodnocení života v naší farnosti rovněž přiznat, že se některých akcí, konaných v naší farnosti, zúčastnila jen nepatrná skupinka 
zájemců… Máme-li 450 pravidelných návštěvníků nedělních bohoslužeb, bylo to někdy opravdu až moc málo. 

V tomto roce chceme klást důraz na prohloubení pravidelných aktivit jako jsou mše svaté pro děti či mládež, biblické hodiny, 
péče o nemocné a starší farníky. Je naplánována postní duchovní obnova a dobročinná akce „Misijní koláč“. Začátkem května 
se uskuteční společné vystoupení všech sborů v naší farnosti (chrámový sbor, dětská schola, mládežnická skupina a ženský sbor 
z Verměřovic) asi v 90 –ti minutovém programu. Toto vystoupení nahradí zaniklou akci „Setkání s písní“, která v minulých 
letech bohužel nenalezla své posluchače. Na podzim by se měl konat ve farnosti Den Písma svatého ve formě přednášky 
o dr.Václavu Hejčlovi, významném překladateli Písma svatého z originálu do českého jazyka, a bývalém kaplanovi v Dolní 
Čermné. 

Ani letos nebudeme zahálet v opravách církevních objektů. Do poutní slavnosti sv. Jiří budou ve farním kostele v Dolní 
Čermné zhotoveny nové dveře a do posvícení budou vyměněna okna v zadní části kostela. O vitrážích se teprve bude jednat 
s pověřenými pracovníky z Památkového ústavu v Pardubicích. V Petrovicích dojde, díky sponzorům, během léta také 
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k výměně nových oken a k celkové výmalbě interiéru kostela. Ve Verměřovicích bude pořízeno ozvučení kostela. Na 
Mariánské Hoře se bude pokračovat v opravě hlavního oltáře a kazatelny poutního kostela. Také se plánuje stavba vyhlídkové 
věže (rozhledny) na církevním pozemku za prostranstvím křížové cesty směrem k Jakubovicím. Investorem rozhledny bude 
Spolek Lanškrounsko. 

Z uvedeného je možné poznat, že nás čeká poměrně dost práce. Po zkušenostech 12-ti letého působení v dolnočermenské 
farnosti věřím, že s pomocí Boží a za přispění vás všech dané opravy a schválený Pastorační plán úspěšně zvládneme. 

otec Pavel 

KKUULLTTUURRNNÍÍ    KKAALLEENNDDÁÁŘŘ  
Ne 3. 2. – 19.00 hod. Prolhaná Ketty – divadelní představení v podání Divadelní společnosti Háta  

(hrají: Mahulena Bočanová, Martina Menšíková, Ivana Andělová…..) 
Sál kina v Jablonném nad Orlicí 

So 26. 1. – 14.00 hod. Dětský karneval 
Orlovna Dolní Čermná 

Po 11. 2. – 19.30 hod. Václav – ČR 
Sál kina v Jablonném nad Orlicí 

So 16. 2. – 19.30 hod. Hasičský ples 
Kulturní dům ve Verměřovicích 

So 16. 2. – 20.00 hod. Hasičský ples 
Orlovna Dolní Čermná 

Ne 24. 2.  Dětský karneval 
Kulturní dům ve Verměřovicích 

So 1. 3. – 19.30 hod. Květinový ples 
Kulturní dům ve Verměřovicích 

PPAASSTTOORRAAČČNNÍÍ    RRAADDAA    FFAARRNNOOSSTTII    DDOOLLNNÍÍ    ČČEERRMMNNÁÁ  
I. pracovní jednání 13. 12. 2007 

Zúčastněni: všichni členové pastorační rady - Otec Pavel, sr. Ludmila Kubicová, Milada Marešová, Anna Motlová, Magdaléna 
Vašíčková, Karel Bednář, Zdeněk Macháček, Václav Čada, Jan Moravec, Helena Voksová, Jana Vondrová, Miluše Klekarová, Josef 
Němeček, Jana Málková, František Severin, Magda Motlová, Antonín Pecháček, 

Po společné modlitbě a přivítání s Otcem Pavlem jsme se seznámili se stanovami PR. 
Poté přišlo na řadu zvolení: 

- místopředsedkyně – sr. Ludmila Kubicová  - vzdělávání, besedy, obnovy – Václav Čada 

- sekretářka – Milada Marešová   – Magda Motlová 

- zástupkyně do ek. Rady – Jana Málková.   – Otec Pavel 

 - technické zázemí – Karel Bednář 

 – Zdeněk Macháček 

Nyní každý z nás stál před rozhodnutím, čím by mohl 
být pro farnost „užitečný“. 

Po zvážení časových i osobních možností jsme se do 
jednotlivých resortů zapojili takto: 

 

- sport, turistika – František Severin – Orel 

- děti – Ludmila Kubicová,   – Zdeněk Macháček 

 – Anna Motlová  - chrámový sbor – Magda Vašíčková 

- mládež – Magda Motlová   – Milada Marešová 

- pastorace rodin – Anna Motlová   – Václav Čada 

- pastorace nemocných,   - poutní místo Mariánská Hora – Antonín Pecháček 

 kontakt s charitou  – Antonín Pecháček,   - drobné opravy a údržba –Antonín Pecháček 

 – Jana Vondrová,    – Josef Němeček 

 – Václav Čada   – František Severin 

- ministranti  – Jan Moravec  - tisk – Jana Málková 

 – Antonín Pecháček  - liturgická roucha  – Helena Voksová 

- poutě, zájezdy – František Severin  - květinová výzdoba – Miluše Klekarová 
Posledním bodem programu dnešního setkání bylo sestavit a odsouhlasit Pastorační plán farnosti. 
A můj osobní dojem z prvního setkání? 
Moc bych chtěla poděkovat Otci Pavlovi za jeho slova, která nám kladl na srdce při zahájení tohoto setkání. 
Jen ve zkratce: 
„…prosím vás, nesklouzněte k tomu, že si budete myslet, když jste členové pastorační rady, že jste něco víc….to je hluboký 

omyl,…před Boží tváří jsme si všichni rovni!“ 
„…pokud si někdo myslí, že si sem přijde vypít čaj a nějak si to tady odsedí, …omyl přátelé, tvoříme teď jeden spolupracující tým 

a máme před sebou čtyři roky společné práce…“ 
Jana Málková 
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PPAASSTTOORRAAČČNNÍÍ    PPLLÁÁNN    VVEE    FFAARRNNOOSSTTII    DDOOLLNNÍÍ    ČČEERRMMNNÁÁ    NNAA    RROOKK    22000088  
Plán byl schválený na jednání Pastorační rady farnosti dne 13.12.2007 

Akce ve farnosti Datum pořádání Hodina konání Místo konání 
Ekumenické setkání ve farnosti 20. ledna – neděle 16.00 h. fara Horní Čermná 
Společné udílení svátosti nemocných 9. února – sobota 

10. února – neděle 
10. února – neděle 

17.00 h. při mši svaté 
7.30 h. při mši svaté 
9.00 h. při mši svaté 

kostel Verměřovice 
kostel Dolní Čermná 
kostel Petrovice 

Postní duchovní obnova ve farnosti 1. března - sobota po mši svaté v 7.30 h. orlovna D.Čermná 
Dobročinná akce „Misijní koláč“ 
 

2. března – neděle 
 

8.00 h. (mše sv.) 
9.00 h. (pohoštění) 

farní kostel D.Č. 
orlovna D.Čermná 

Diecézní setkání mládeže 15. března – sobota  Hradec Králové 
Velikonoční vigilie 
a společné posezení v orlovně 

22. března - sobota 19.00 h. 
po vigilii 

farní kostel D.Č. 
orlovna D. Čermná 

Pochod za život 29. března – sobota  Praha 
Diecézní setkání ministrantů 12. dubna  Ústí nad Orlicí 
Hlavní pouť ke sv.Vojtěchovi na Libici n.Cidl. 26. dubna  Libice nad Cidlinou 
Poutní slavnost - sv.Jiří v Dolní Čermné 27. dubna - neděle 7.30 h. a 10.00 h. farní kostel D.Č. 
Společné vystoupení pěveckých sborů 
z farnosti 

3. května – sobota  orlovna D.Čermná 

Poutní slavnost v Petrovicích 11. května - neděle 9.00 h. kostel Petrovice 
Diecézní setkání dětí s otcem biskupem 17. května – sobota  Hradec Králové 
Slavnost Božího Těla  25. května - neděle 16.00 h. Mariánská Hora 
Den pro prarodiče s vnoučaty 7. června – sobota  Potštejn 
První sv. přijímání dětí ve farnosti 8. června - neděle 7.30 h. farní kostel D.Č. 
Poutní slavnost - sv.Antonín v Jakubovicích 15. června - neděle 10.30 h. kostel Jakubovice 

Diecézní setkání seniorů a jejich přátel 23. června – pondělí  Hradec Králové 

Poutní slavnost - sv.Jan Křt. ve Verměřovicích 29. června - neděle 9.00 h. kostel Verměřovice 

Pouť mládeže z farnosti na Velehrad 3. – 7. července  Velehrad 

Mše svatá před kapličkou v Hůře 
za doprovodu dechové hudby 

20. července – neděle 10.00 h. Hůra 

Velehrad 2008 – setkání mládeže z Česka 
u příležitosti XXIII. světového dne mládeže 

18. – 20. srpna  Velehrad 

Poutní slavnost – Narození Panny Marie 
na Mariánské Hoře 

7. září - neděle 7.30, 10.00 a 16.00 h. Mariánská Hora 

Posvícení v Petrovicích 21. září - neděle 9.00 h. kostel Petrovice 
Turistický pochod „Okolo Čermné“ 4. října - sobota   
Den Písma svatého ve farnosti 5. října – neděle  orlovna D.Čermná 

Posvícení v Jakubovicích 26. října – neděle 10.30 h. kostel Jakubovice 
Posvícení v Dolní Čermné 9. listopadu - neděle 7.30 h. a 10.00 h. farní kostel D.Č. 
Posvícení ve Verměřovicích 16. listopadu - neděle 9.00 h. kostel Verměřovice 
Rorátní mše svatá pro děti 6. prosince – sobota 6.45 h. kostel Dolní Čermná 
Adventní duchovní obnova 13. prosince - sobota po mši svaté v 7.30h. orlovna D.Čermná 
Posezení při sklence vína – na sv.Jana 27. prosince - sobota 19.00 h. fara Dolní Čermná 
Vánoční besídka dětí 29. prosince - pondělí 9.00 h. 

10.00 h. 
kostel Dolní Čermná 
orlovna D. Čermná 

Šachový turnaj „O cenu čermenského faráře“ 30. prosince – úterý 17.00 h. fara Dolní Čermná 
Změna v programu Pastoračního plánu je vyhrazena!! 

Přehled pravidelných aktivit na faře v Dolní Čermné 
den čas akce kdo vede 
pondělí 16.15 - 17.45 h.(týdně) zkouška scholy děti A.Motlová a A.Pecháček 
 19.00 – 20.00 h.(týdně) katecheze středoškoláci otec Pavel 
úterý  19.00 – 20.30 h.(týdně) zkouška zpěvu sbor z Verměřovic M.Pecháčková 
 16.30 – 18.30 h.(1/14 dní) setkání při kávě a čaji ženy a dívky M.Řeháková a J.Vondrová 
středa 19.00 – 20.00 h. (týdně) biblická hodina pro zájemce otec Pavel 
čtvrtek 9.00 – 11.00 h. (sudý týd) Dětské klubíčko malé děti ve věku 0 – 4 let Markéta Vávrová 
 16.00 – 16.45 h.(týdně) náboženství studenti 8-letého gymnázia Anna Motlová 
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pátek 16.00 – 17.00 h.(týdně) farní knihovna pro veřejnost Anna Motlová 
 17.45 - 18.45 h.(1/14 dní) zkouška zpěvu mládež Magda Motlová 
 20.00 – 22.30 h.(1/14 dní) setkání  mládež Bára Pecháčková 
sobota 9.00 - 10.30 h. (1/14 dní) schůzka  ministranti otec Pavel 
 15.00 - 16.30 h.(1/14 dní) hry a povídání děti z Dětského domova Anna Motlová 
neděle 8.30 - 10.30 h.(týdně) setkání muži Karel Bednář 
 

VVÝÝSSLLEEDDEEKK    KKOOLLEEDDOOVVÁÁNNÍÍ    UU    VVÁÁNNOOČČNNÍÍHHOO    SSTTRROOMMUU  
Loňského prosince se Koledování u vánočního stromu sice neuskutečnilo u rozsvíceného stromu na náměstí, ale před 

budovou staré školy. Muzikantům dechové kapely pana Pavla Vašíčka bylo možné připravit lepší osvětlení a vystoupení části 
kostelního sboru z Verměřovic pod vedením paní Aničky Motlové bylo lépe vidět na osvětlených schodech. Foukal poněkud 
silný vítr, který převrátil i zatížené stromky a rozbil i žárovky ve dvou reflektorech. To byl jediný nepříjemný defekt. Ostatní se 
vydařilo. A mně nezbývá než ještě jednou poděkovat všem účinkujícím, poděkovat vám všem, kteří jste se koledování 
zúčastnili a podpořili charitativní sbírku. 

Účastníci koledování věnovali poměrně vysoký obnos 2 660,- Kč. Peníze byly odeslány 19. 12., a to Nadaci LL 2 600,- Kč, 
Hospici sv. Anežky v Červeném Kostelci 300,- Kč a Rehabil. středisku sv. Kláry v Hrabyni také 300,- Kč, poštovné složenek 
činilo 60,- Kč. 

Pomohli jsme tak vyléčit 17 malomocných osob v počátečním stadiu lepry. Všem ještě jednou upřímné Pán Bůh zaplať za 
vaše soucítění. 

Za organizaci koledování V. Jansa 

AHOJ  DĚTI! 
Rok 2008 už udělal téměř celý první z dvanácti dlouhých kroků a chystá se na další. Dnešní neděle je 

poslední lednová. Od Vánoc neuplynula zatím příliš dlouhá doba, ale přinesla nám a brzy ještě přinese mnoho 
důležitých událostí, které by neměly uniknout naší pozornosti. 

Připomeneme si je takovou malou hrou. Asi ji všichni znáte, protože je jednoduchá i pro nejmenší děti. 
Skládají se různé předměty ze dvou polovin. Třeba k polovině jablka hledáme druhou a k polovině hrušky 
zase její půlku. Vyhledávání podle tvarů by bylo moc snadné. Vy budete mezi obláčky s různým obsahem 
hledat pojmy, které k sobě patří. Každý z obláčků nese jedno písmeno. K prvnímu obláčku najděte jemu 

odpovídající obláček a obě písmenka zapište do rámečku. Pak se podívejte na druhý, najděte k němu druhou polovinu a zase 
zapište obě písmena. Tak postupujte až k poslední dvojici. Pokud správně přiřadíte všechny obláčky, dozvíte se z písmen o sobě 
něco moc zajímavého. 

 
(Otazníček) 

Pro starší: 
I když už skončila doba vánoční, přesto v našich domácnostech i v kostele zůstávají postavené betlémy. A to až do Hromnic, 

které slavíme 2. února. Připomínáme si událost Uvedení Páně do chrámu, tedy to, že Panna Maria se svatým Josefem přinesli 
malého Ježíška do Jeruzaléma – do chrámu. 

Podle Zákona totiž musela žena po porodu chlapce zůstat v ústraní, protože byla „nečistá“ a teprve po 40 dnech přijít do 
chrámu, přinést oběť a zaslíbit svého prvorozeného syna Bohu. 

Známe z Písma svatého situaci, kdy dochází k setkání svaté rodiny se starcem Simeonem a prorokyní Annou. Nás dnes hlavně 
budou zajímat slova Simeona, která pronesl s malým Ježíškem v náručí: 
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„Nyní můžeš, Pane, propustit svého 
služebníka podle svého slova v pokoji, 

neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi 
připravil pro všechny národy: 

světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého 
izraelského lidu.“ 

Svatý Lukáš popisuje, že se Maria a Josef velmi 
jeho slovům podivili. Po požehnání se Simeon 
ještě obrátil k Marii a pokračoval: 

„On je ustanoven k pádu a k povstání 
mnohých v Izraeli a jako znamení, 

kterému se bude odporovat – i tvou vlastní 
duší pronikne meč – aby 

vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí.“ (Lk 2, 29-
32; 34-35) 

Simeonova řeč naznačuje velice důležitou věc, 
že spása je připravena pro všechny národy. 

Ocitovaná slova tvoří „náplň“ dnešní 
osmisměrky, která je symbolicky ve tvaru svíčky. 
Je v ní schován celý citovaný text, vynechány jsou 
pouze předložky k, v a spojky a, i. Po vyluštění by 
vám mělo zůstat 39 písmen, která utvoří šest slov 
– výsledek osmisměrky, což by mělo být takové 
malé, ale důležité shrnutí pro dobu, která již 
zanedlouho začne. 

(EJ) 

Řešení z minulého Poutníka: 

Rozdíly v obrázcích: 1. mašle na zvonku, 2. 
jehličí na větvičce, 3. tečky na ozdobě stromek, 4. 
pentle na dárku, 5. hvězdička v jablku, 6. čárky na 
buráku, 7. mandle na vánočce, 8. tyčka v jeslích, 
9. čárka na svíčce,10.čárky na vlašském ořechu, 
11. čára uprostřed vánočky, 12. zvonek v cukroví, 
13. dírka v hvězdičce, 14. trubička v cukroví, 15. 
třetí burák 

LLEEKKTTOORRSSKKÁÁ    SSLLUUŽŽBBAA  

  
 

 

Březen 2008 

7.30 p.Pecháčková 310 
2. 3. Ne 4.neděle postní 

10.30 Nastoupilovi 109 
7.30 Kužílkovi 202 HČ 

9. 3. Ne 5. neděle postní 
10.30 Macháčkovi st. 180 HČ 
7.00 Marešovi 264 HČ 

16. 3. Ne Květná neděle 
10.30 Vávrovi 270 

20. 3. Čt Zelený čtvrtek 18.00 Macháčkovi st.55 
21. 3. Pá Velký pátek 18.00 Marešovi ml. 271 

7.30 Řehákovi 283 
23. 3. Ne 

Zmrtvýchvstání 
Páně, Boží hod 
velikonoční 10.30 Klekarovi ml.292 

24. 3. Po 
Pondělí 
velikonoční 

7.30 p. Holečková 281 

7.30 Pecháčkovi 53 
30. 3. Ne 

2. neděle 
velikonoční 10.30 Marešovi 271 

Únor 2008 

7.30 Marešovi 172 
3. 2. Ne 4. neděle v mezidobí 

10.30 Formánkovi 83 
6. 2. St Popeleční středa 18.00 Kunertovi 125  

7.30 Faltusovi 128 
10. 2. Ne 1. neděle postní 

10.30 Kunertovi 458 
7.30 Langrovi 173 

17. 2. Ne 2. neděle postní 
10.30 Pecháčkovi MH 
7.30 Jurenkovi 160 

24. 2. Ne 3. neděle postní 
10.30 Macháčkovi ml. 180 
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PŘEHLED  REKONSTRUKCÍ  A  OPRAV  FARNÍCH  OBJEKTŮ,  POŘÍZENÍ  HMOTNÉHO  MAJETKU  

FARNOSTÍ 
Bývá zvykem ke konci roku hodnotit i bilancovat. Bilancuje se všechno: vztahy mezi lidmi, rozpočty a skutečnosti, splněné či 

nesplněné plány a záměry, zásoby ve skladech aj., bilancuje se prostě všechno. Bilancuje i naše farnost. Dělá závěrku účetnictví 
a vykazuje výsledky hospodaření. 

Dnes vám, milí farníci, chceme předložit dlouhodobý přehled vložených finančních prostředků naší farnosti do rekonstrukcí 
a oprav objektů farnosti, pořízení hmotného majetku a k tomu i zdroje financování. Přehled je vyhotoven od roku 1995, kdy 
k nám přišel náš duchovní otec P. Pavel Seidl, do 31. 12. 2007. Hodnotit a bilancovat můžete vy sami a zvážit, zda farnost 
účelně vynaložila finanční prostředky, které jste jí věnovali v darech a ve sbírkách. 
 

Zdroje financování v tis. Kč Objekt Cena 
pořízení 
v tis. Kč 

zdroje 
farnosti 

dotace 
od státu 

dotace 
od obcí 

sponzorské 
 dary 

ostatní 
fin. zdroje 

Farní kostel sv. Jiří  
generál. oprava varhan 2 x 518.2 428.2 90.- - - - 
ozvučení kostela 15.- 15.- - - - - 
repase křišťálového lustru 19.6 19.6 - - - - 
pořízení čísel. displeje písní 6.6 6.6 - - - - 
oprava loupeží poškozené vitráže 34.4 34.4 - - - - 
zabezpeč. mříže do oken a vchodu 83.2 83.2 - - - - 
záloha na nové dveře far. kostela 90.- 90.- - - - - 
nové okapy a nátěry věží 141.- 141.- - - - - 
nová sanktus. Věžička 61.6 21.6 - - - 40.- pojišťovna 
elektroinst., rozv. skříně, osvětlení 543.4 543.4 - - - - 
oprava krovu a další drob. op. 20.5 20.5 - - - - 
sanační omítky 146.5 146.5 - - - - 
vnitřní výmalba 54.3 54.3 - - - - 
zhotovení pam. desky P. Hűblovi 30.- 30.- - - - - 
elektrofon. varhany 12.- 12.- - - - - 
součet k 31. 12. 2007 1 776.3 1 646.3 90.- - - 40.- 
       
Fara čp. 1 Dol. Čermná       
rekonstrukce fary 2 550.4 1 770,5 559.- 51,- 169,9 - 
 
Poutní kostel Narození P. Marie Mariánská hora     
rekonstr. 14 kapliček 179.1 179.1 - - - - 
revitalizace lip. Alejí 686.7 - 549.4 137.3 - - 
nátěry a opravy plechování 80.5 80.5 - - - - 
elektrifik. kostela a osvětlení 251.9 251.9 - - - - 
rekonstrukce střechy, hromosvod 734.9 583.7 - 50.- 101.2 - 
okna a bezpečn. mříže 144.7 44.7 - - 100.- - 
fasáda, nátěr, okapy, dveře 654.5 360.5 160,- 50.- - 84.- biskup. 
oprava pískovcového ostění 225.- 225.- - - - - 
oprava věž. hodin 30.7 30.7 - - - - 
bezpečn. mříže do vchodu 19.- 19.- - - - - 
malování a obnova fresek 78.1 78.1 - - - - 
nátěry oltářů 43.8 43.8 - - - - 
ozvučení kostela 63.- 63.- - - - - 
beton. venkovní lavičky 8.3 8.3 - - - - 
součet k 31. 12. 2007 3 200.2 1 968.3 709.4 237.3 201.2 84,- 
 
Oprava poutního domu čp. 88 na Mariánské hoře     
výměna oken 80.3 80.2 - - - - 
rekonstr. střechy, zateplení, komín 346.7 346.7 - - - - 
hromosvod 19.9 19.9 - - - - 
součet k 31. 12. 2007 446.9 446.9 - - - - 
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Zdroje financování v tis. Kč Objekt Cena 

pořízení 
v tis. Kč 

zdroje 
farnosti 

dotace 
od státu 

dotace 
od obcí 

sponzorské 
 dary 

ostatní 
fin. zdroje 

Kostel sv. Františka Xaverského Petrovice (vlastník obec)     
GO varhan 120.- 120.- 40.- 80.- - - 
oprava el. zvonění 4.9      
nátěry plechů 117.1 117.1 - - - - 
součet k 31. 12. 2007 242,- 122.- 40.- 80.- - - 
 
Kostel sv. Jana Křtitele Verměřovice (vlastník obec)      
rozvodná el. skříň a oprava 
elektroinstalace 

21.5 21.5 - - - - 

oprava varhan 4.- 4.- - - - - 
součet k 31. 12. 2007 25.5 25.5 - - - - 
 
Kostel sv. Antonína Padánského v Jakubovicích (vlastník obec)    
GO varhan 101.5 20.- - - 81,5 - 
GO báně věže 776.2 200.- 290.- 286.2 - - 
součet k 31. 12. 2007 877.7 220.- 290.- 286.2 81,5 - 
 
Celkem od r. 1995 do r. 2007 9 119,- 6 199,5 1 688,4 654.5 452,6 124,- 

Závěrem bych Vám chtěl jménem otce Pavla poděkovat za štědrost. Pán Bůh Vám zaplať. 
Z účet. evidence zpracoval js 

POHLED  NA  STATISTIKU  NAŠÍ  FARNOSTI  ZA  UPLYNULÁ  LÉTA: 
Liturgické funkce rok 2007 rok 2006 rok 2005 rok 2004 rok 2003 rok 2002 rok 2001 

Křest 22 12 21 14 14 14 15 
svátost biřmování  3  28  3  0  1  27  0 
svátost manželství  5  6  6  8  4  6  4 
pohřeb do země  9  13  10  7  7  9 12 
Pohřební rozloučení   4  2  9  7  2  2  2 
svátost nemocných  84  55  65  51  80  8  73 
první svaté přijímání dětí  8  8  8  20  11  18  13 

Při sledování statistiky liturgických funkcí v naší farnosti za uplynulý rok 2007 je potěšující počet pokřtěných 19 dětí a tří 
dospělých. Je také dobře, že je v naší farnosti zájem mezi staršími věřícími o přijetí svátosti nemocných. Poutní kostel na 
Mariánské Hoře je docela přitažlivým místem pro uzavírání církevních sňatků i pro křest malých dětí. 

STATISTIKA  LITURGICKÝCH  FUNKCÍ  V  JEDNOTLIVÝCH  KOSTELÍCH  VE  FARNOSTI  ZA  ROK  2007: 
kostel 

ve farnosti 
svátost 

křtu 
svátost 

biřmování 
svátost 

manželství 
pohřeb do 

země a rozlouč 
svátost 

nemocných 
první 

sv.přijímání 
Dolní Čermná 12 3 0 4 + 2 50 7 
Verměřovice 3 0 2 4 + 2 25 1 
Petrovice 1 0 0 1 + 0 9 0 
Marián. Hora 6 0 3 - 0 0 

otec Pavel 

SPOLEČENSKÁ  RUBRIKA  NAŠÍ  FARNOSTI: 
V únoru 2008 oslaví: 
95 let paní Ludmila Junková z Verměřovic 
87 let paní Soňa Tejklová z Dolní Čermné 
84 let paní Růžena Kubíčková z Dolní Čermné 
83 let paní Marie Bednářová z Dolní Čermné 
83 let pan Jan Dušek z Verměřovic 
81 let paní Marie Mikulová z Dolní Čermné 
79 let pan Jiří Faltus z Verměřovic 
77 let paní Marie Kunertová z Dolní Čermné 
77 let  pan Richard Fajt z Verměřovic 

76 let paní Helena Mačátová z Jakubovic 
73 let paní Ludmila Jansová z Horní Čermné 
72 let pan Jaroslav Ryšavý z Verměřovic 
71 let paní Marie Hubálková z Dolní Čermné 
70 let paní Miloslava Rybková z Verměřovic 
70 let pan Jaromír Prokop z Dolní Čermné 
70 let pan Jiří Pavlišta z Dolní Čermné 
60 let  paní Ludmila Vondrová z Petrovic 
60 let pan Vladislav Hrdina z Dolní Čermné 

Všem oslavencům jménem celé farnosti i jménem svým srdečně blahopřeji a vyprošuji Boží požehnání a pevné zdraví do 
dalších let. 

Otec Pavel 
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3. neděle v mezidobí 
27. ledna 2008 
5. týden / 2008 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY    VV  TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU::  

28. ledna - pondělí  sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 
18.00  Dolní Čermná – za dar uzdravení nemocné 

30. ledna - středa  3. týdne v mezidobí 
18.00  Dolní Čermná – za Rudolfa a Annu Novákovy a rodinu Morkesovu 

31. ledna- čtvrtek  sv. Jana Boska, kněze 
6.45 Dolní Čermná – za rodinu Kopeckých, Bouchalovu, Tomanovu, Ulrichovu a 
    duše v očistci 
18.00 Verměřovice - za Marii Záleskou 

1. února - pátek  první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
19.00 Dolní Čermná – za Jaroslava Bednáře, rodiče a sourozence 

2. února - sobota  Svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice 
Na začátku slavení ranní mše svaté posvětíme svíce „Hromničky“. 
7.30 Dolní Čermná – za Cyrila Vránu a celou rodinu 
17.00 Petrovice - za Josefa Majvalda, manželku a rodiče 

3. února - neděle – 4. v liturgickém mezidobí 
Na konci slavení každé mše svaté bude uděleno všem věřícím společné svatoblažejské  
požehnání. Jednotlivě se vzhledem k velkému počtu věřících udílet nebude. 
Dolní Čermná - 7.30 h. – za Annu a Petra Mikulovy, dvě dcery a syna 
Verměřovice - 9.00 h. – za rodinu Markovu, rodiče a sourozence 
Dolní Čermná - 10.30 h. – za Antonína a Martu Faltusovy 
Dolní Čermná - po mši svaté - výstav Nejsvětější svátosti oltářní 

    16.00 h. - společná adorace a svátostné požehnání 

Příležitost  ke  sv.  zpovědi  v tomto  týdnu  budete  mít: 
Ve farním kostele: ve středu od 16.00 h. - do 17.55 h., v pátek od 16.00 h. – do 18.55 h., v ostatních 
dnech se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté. 

Ve Verměřovicích: ve čtvrtek od 15.00 h. – do 17.55 h. 

Akce  ve  farnosti: 
akce den  čas hodina místo 

zkouška zpěvu na mše svaté pro děti pondělí 28. 1. 16.15 h. fara Dolní Čermná 
náboženství pro středoškoláky pondělí 28. 1. 19.00 h. fara Dolní Čermná 
setkání žen při kávě a čaji úterý 29. 1. 16.30 h. fara Dolní Čermná 
biblická hodina středa 30. 1. 19.00 h. fara Dolní Čermná 
pravidelná návštěva starších a čtvrtek 31. 1. dopoledne Dolní Čermná 
nemocných farníků před prvním pátkem pátek 1. 2. dopoledne Dolní Čermná, Petrovice 
rytmická mše svatá pro mládež pátek 1. 2. 19.00 h. kostel Dolní Čermná 
smírná adorace před vystavenou 
Nejsvětější svátostí oltářní pátek 1. 2. po mši svaté kostel Dolní Čermná 
setkání mladých  pátek 1. 2. 20.00 h. fara Dolní Čermná 
výstav Nejsvětější svátostí oltářní neděle 3. 2. 11.30 – 16.00 h. kostel Dolní Čermná 

(Pa) 
 


