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             DOLNÍ ČERMNÁ          
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                  2008                   

 
 

 
 

23. neděle v liturgickém mezidobí  -  7. září 2008 
Poutní slavnost na Mariánské Hoře 

 

Bohoslužby v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ      - 8. září 
Svátek  
Narození Panny Marie 

16.45     zkouška zpěvu dětské scholy 
19.00    mše sv. na Mariánské Hoře 
             za Josefa Bednáře a oboje rodiče 

ÚTERÝ          - 9. září  
sv. Petra Klavera, kněze 

 

STŘEDA       - 10. září 
bl. Karla Spinoly,  
kněze a mučedníka 

19.00    mše sv. v Dolní Čermné 
  za Václava Havla, rodiče a bratra 

ČTVRTEK   - 11. září 
23. týdne v mezidobí 
 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné  
 za Marii Marešovou, manžela, dceru  
 Marii Půlkrábkovou a vnučku Marii 

PÁTEK        -  12. září  
Jména Panny Marie 
 

16.00     farní knihovna 
19.00    mše sv. v Dolní Čermné, rytmická 
             za Františku Kašparovou a manžela 
20.00    setkání mládeže na faře v Dolní Čermné 

SOBOTA     - 13. září 
sv. Jana Zlatoústého, 
biskupa a učitele církve 

 
19.00    mše sv. v Dolní Čermné - za Boženu a Petra Bednářovy, 

  Ludmilu Junkovou a rodiče 
 

NEDĚLE  -  14. září 
 

Svátek  
Povýšení svatého kříže 

 
 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné      
             za živé a zemřelé členy  
             MO Jednoty OREL v Dolní Čermné 
Při ranní mši svaté bude svěcení orelského kříže a po skončení 
této bohoslužby se uskuteční žehnání orlovny v Dolní Čermné. 
10.30    mše sv. ve Verměřovicích - za Věru a Břetislava 
             Výprachtických, sourozence a oboje rodiče 
16.00    mše sv. na Mariánské Hoře  
             za Ladislava, Vojtěcha a Oldřicha Kunertovy 

 

Příležitost zpovědi v tomto týdnu:  
ve farním kostele se zpovídá: vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté. 
 

Lektorská služba : 
14. 9.  -  neděle 24. v mezidobí      Dolní Čermná           7.30 h.   -  paní Pecháčková č. 310 
    Svátek Povýšení sv. Kříže  Mariánská Hora     16.00 h.   -  Málkovi č. 180 
 

Bůh sice není dobrý člověk,  ale v každém dobrém člověku je nám blízko. Bůh sice není 
květina, ale v každé květině prošel okolo nás. Věřím, že ve všem, co žije, zanechal Bůh stopu 
své lásky. Věřím. Věřím v Boha. V každém stéblu trávy čtu jeho autogram.     
             (Phil Bosmans)                 



Důležité oznámení!! 
Bratři a sestry, jak jsme již před časem oznámili, v sobotu 20. září t.r. měl být v Hradci Králové 
vysvěcen na kněze, náš rodák, jáhen Jan Hubálek. V naší farnosti jsme připravovali primici a vyhlásili 
nedělní kostelní sbírku, jejíž výtěžek byl určený jako dar novoknězi. V pátek 29.srpna t.r. však 
diecézní biskup Mons. Dominik Duka rozhodl z důvodu velké zátěže, kterou Janu Hubálkovi způsobil 
přechod do nové farnosti, ponechat ho i nadále v Červeném Kostelci, ale pouze v jáhenské službě. 
Z důvodu odložení kněžského svěcení Jana Hubálka se proto neuskuteční jeho primice plánovaná na 
sobotu 27. 9. 2008 v kostele v Dolní Čermné. Finanční dar, vybraný v neděli 31.8.2008, se předá 
jáhnu Janu Hubálkovi až bude, dá-li Pán Bůh, vysvěcen na kněze. Děkuji všem za pochopení vzniklé 
situace.           otec Pavel 
 

Ekumenické vikariátní setkání ve Vysokém Mýtě 
v sobotu 20 září 2008 od 12.30 do večera! 

"Mladí z křesťanských církví ve Vysokém Mýtě zvou všechny mladé - na těle i na duchu - na 
Společné setkání mladých lidí z Vysokého Mýta a okolí. Jedná se o ekumenické setkání, jehož 
mottem je: BUĎ SÁM SEBOU, NEJSI ERROR. Budeme vás čekat vás v sobotu 20.9.2008 na 
náměstí ve Vysokém Mýtě od 12.30, kde bude probíhat společný program. Těšte se na chvály, 

zamyšlení a workshopy - jmenovitě například taneční, pěvecký, sportovní, diskusní, čajovna a další. 
Celé setkání završí společná ekumenická bohoslužba. A jako třešnička na dortu bude večerní koncert 
skupiny Eliata. Budete mít možnost objednat si večeře a nocleh na registraci, která bude na faře. Zde 
také budeme vybírat "konferenční" poplatek 50,-Kč na pokrytí večeří a dalších nákladů. Předběžné 

hlášení noclehů a další informace vám ráda poskytne "tisková mluvčí" Máří mailem 
(marnov@centrum.cz) nebo na tel.č. 737 335 896. Těšíme se na vás!" 

 

Rozvrh hodin výuky náboženství ve školním roce 2008/2009: 
Vyučování náboženství na základních školách v Dolní a Horní Čermné, ve Verměřovicích a na faře 
v Dolní Čermné začíná v druhém školním týdnu od pondělí 8. 9. 2008. Starší studenti začínají na faře 
až v pondělí 15.9.2008. 
 
Základní škola DOLNÍ ČERMNÁ 

TŘÍDA - ročník DEN - vyučování HODINA- vyučování VYUČUJÍCÍ 
1. a 2.  pondělí 11.25 – 12.10 h. sr. Ludmila Kubicová 
3. a 4.  středa 11.25 – 12.10 h. sr. Ludmila Kubicová 

5.  pondělí 14.10 – 14.55 h. sr. Ludmila Kubicová 
6. a 7. pátek 12.35 – 13.20 h. P.Pavel Seidl 
8. a 9. středa 13.15 – 14.00 h. P.Pavel Seidl 

 
Základní škola VERMĚŘOVICE 

1. až 3.  čtvrtek 12.50 – 13.35 h. sr. Ludmila Kubicová 
4. a 5.  čtvrtek 13.40 – 14.25 h. sr. Ludmila Kubicová 

 
Základní škola HORNÍ ČERMNÁ 

1. až 4.  pátek 13.45 – 14.30 h. sr. Ludmila Kubicová 
6. až 9.  pátek 13.45 – 14.30 h. P.Pavel Seidl 

 
Vyučování náboženství na faře v Dolní Čermné: 

mladší studenti  
do 15 let 

čtvrtek 16.00 – 16.45 h. paní Anna Motlová 

starší  studenti  
středních škol a učilišť 

pondělí letní období    - od 20.00 h. 
zimní období  - od 19.00 h.  

P.Pavel Seidl 
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