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SLOVO DUCHOVNÍHO SPRÁVCE NA POČÁTKU ROKU 2009
Drazí přátelé!
V době, kdy dostáváte do rukou toto číslo farního zpravodaje, se chystáme oslavit svátek
Uvedení Páně do chrámu, lidově řečeno Hromnice. V Jeruzalémě se tento svátek slavil už
v 5. století, v Římě od 7. století pod názvem Setkání, od 10. století se objevuje v liturgických
knihách na Západě název Očišťování Panny Marie. Nynější název znovu připomíná, že je to
především svátek Páně. Symbolika světla, která zřetelně vévodí liturgii tohoto významného
svátku, je inspirována evangelním čtením, Simeonovým chvalozpěvem. Světlo je středem tohoto
hymnu. Kristus je světlo, jež nezáří jen historickému Izraeli, ale všemu lidstvu. Kromě motivu
světla se v Simeonově svědectví prolínají tři myšlenky:
- Pro poznání Pomazaného v Ježíši je především nutný dar Ducha. U Simeona se opakuje, že
„Duch svatý byl v něm“ a „z vnuknutí Ducha přišel do chrámu“.
- Simeon v Ježíši objevuje „prostředníka spásy“. Kristus je ztělesněním živé a spasitelné Boží
lásky k celému lidstvu.
- Prorocký pohled Simeonův se upírá i do budoucna: Ježíš bude znamením, kterému se bude odporovat a které vyvolá
rozdělení. Kolem tohoto dítěte se bude hrát o osudy lidské svobody.
Přeji nám všem, aby i letošní svátek Hromnic přinesl každému z nás novou touhu po setkání s Ježíšem.
Pokud mám jako místní farář hodnotit uplynulý rok života naší farnosti, určitě nebudu užívat superlativ, ale nebudu ani
kritický. Osobně mě těší pondělní výuka náboženství pro středoškoláky na faře. Poté, co jsme v minulém školním roce úspěšně
probrali české církevní dějiny, jsme se po prázdninách s chutí pustili do výuky etiky a morálky. Líbí se mi zájem i aktivita
přítomných. Počet se pohybuje okolo jedenácti zájemců. Také mám radost z bohoslužeb, které jsou určené pro naše děti. Dobře
se daří zapojit je do liturgie. Děti jsou většinou velmi otevřené a spontánní. Děkuji všem rodičům, kteří „dětské“ mše svaté
osobní účastí podporují. Moje velká vděčnost patří všem věřícím, kteří v našich kostelích obětavě uklízí, starají se o květinovou
výzdobu nebo během zimního období odhrnují sníh. Přiznám se, že ne vždy jsem těmto našim obětavým bratřím a sestrám dal
najevo, že si jejich práce a pomoci vážím.
Z oprav církevních budov je dobře připomenout velmi úspěšnou opravu interiéru i okolí filiálního kostela v Petrovicích.
Během tří měsíců se podařilo vyměnit okna, provést opatření proti přízemní vlhkosti (např. nahození spodní části uvnitř kostela
sanační omítkou), zhotovit nový ambon a vymalovat celý prostor. Na opravě se významným dílem podíleli místní občané, kteří
odpracovali značné množství brigádnických hodin.
O čtvrté adventní neděli bylo ve farním kostele poprvé v provozu vytápění kostela elektrickými tělesy. Tělesa vyrobila
firma Askom z Brna, montáž provedla firma pana Jiřího Fogla z Letohradu. Splnilo se tak letité přání mnohých farníků. Nutno
ale říci, že by vytápění o Vánocích nefungovalo, nebýt velké obětavosti pana Josefa Mareše, dolnočermenského kostelníka,
a pana Antonína Pecháčka z Mariánské Hory. Oba celkem odpracovali na montáži topných těles 150 hodin. Jim patří právem
naše uznání a velké díky.
Také filiální kostel ve Verměřovicích dostal vánoční dárek a to v podobě ozvučení interiéru.
Velké díky patří panu Pavlu Marešovi z Dolní Čermné, který se celé akce obětavě ujal a úspěšně ji
dokončil. Vděčnost náleží také panu Janu Moravcovi, který při této akci pomáhal.
V tomto roce bude zřejmě nejvýznamnější akcí v naší farnosti udílení svátosti biřmování. Bude
se konat na podzim, 18. října, za účasti otce biskupa Dominika Duky. V brzké době vyhlásím přípravu
všech zájemců o přijetí biřmování. Chci k němu povzbudit jak mladé z naší farnosti (od 14 let), tak
i starší věřící, kteří ještě u biřmování nebyli. Příprava mladých biřmovanců bude spočívat asi ve
12 setkáních, v nichž probereme především katechismus naší katolické víry. Budou-li zájemci
o biřmování také z řad starších věřících, jsem ochoten se jim věnovat v několika setkáních zvlášť.
Z dalších aktivit chci upozornit na Maškarní ples, který společně pořádají MO Jednoty Orla
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a naše farnost v sobotu 14. února v Orlovně v Dolní Čermné. Je to dobrá příležitost, jak se společně pobavit i dát prostor dalším
zájemcům o zábavu v masopustní době. Osobně si myslím, že je stále lepší být maškarou jednou za rok než častěji během roku.
Na jaře, o čermenské pouti, bude při slavnostní bohoslužbě ve farním kostele sv. Jiří posvěcen nový prapor naší obce.
V pastoračním plánu je také poutní zájezd dětí z farnosti do Kutné Hory, kde uvidí pozoruhodnosti velechrámu sv. Barbory,
projdou se podzemními chodbami starobylého města horníků, svezou se na místní bobové dráze a své putování zakončí ve
věhlasné sedlecké kostnici. Dospělí farníci budou mít možnost se na podzim vydat na zájezd na Moravu. Tam si nejprve
prohlédneme památný hrad Pernštejn, potom ve Žďáru nad Sázavou půjdeme na oběd, odpoledne nás čeká prohlídka památky
UNESCO – kostelíka sv. Jana v Zelené Hoře a nakonec ještě navštívíme nově vybudovaný kostel Božího milosrdenství ve
Slavkovicích. To je jen výběr z našeho Pastoračního plánu… Doufám, že vás nezklame.
Ve výhledu je také generální oprava střechy a fasády farního kostela sv. Jiří v Dolní Čermné. Je ovšem podmíněna
získáním nezbytné dotace z Havarijního střešního fondu MK ČR a získáním Grantu na podporu vlastníků kulturních památek
v Pardubickém kraji. Je jisté, že pouze z kostelních sbírek v naší farnosti střechu a fasádu farního kostela těžko opravíme.
Závěrem tohoto „slova“ chci poděkovat každému z vás za všechno dobré a prospěšné, co nezištně a obětavě konáte pro
dolnočermenskou farnost. Díky za vaši finanční podporu chodu farnosti i některých důležitých oprav našich kostelů. Budu vám
všem vděčný, kdy budete moje „farářování“ také v tomto roce podporovat svojí spoluprací a modlitbou.
otec Pavel

ADVENT A VÁNOCE

Je sobota 6. 12. 2008 a v naší
farnosti začínáme tento den rorátní mší
svatou, zaměřenou především pro děti.
Nevím, jak to vypadalo v jiných

rodinách, ale naše holky vstávaly
s chutí, což se ve dnech, kdy vstávají do
školy, moc nestává. Mše svatá ve farním
kostele
v Dolní
Čermné
začíná
průvodem otce Pavla, ministrantů a dětí
s lucerničkami. Do tmavého kostela tak
vchází světlo… Děti se jako vždy
zapojily do čtení Písma sv., přímluv,
obětního průvodu či zpěvu. Určitě je zde
na místě poděkovat paní Aničce, Magdě
a Lídě Motlovým a panu Antonínu
Pecháčkovi, kteří týden co týden
„trénují se scholou“!
Po mši svaté jsme se společně
s dětmi přesunuli na místní faru. Sestra
Ludmila zahájila toto setkání modlitbou
a po dobré snídani se děti mohly
dobrovolně rozdělit do čtyř skupinek
podle různých aktivit. Paní Markéta
Vávrová vyráběla s dětmi barevné
ozdoby na záclony z různě vystříhaných
tvarů papíru a korálků. Paní Anička
Motlová
učila
děti
pracovat
s keramickou hlínou. Děti vykrajovaly
různé tvary, které podle své fantazie
ještě ozdobily. Ve spolupráci s Dětským

domovem v Dolní Čermné budou tyto
výrobky
vypáleny.
Paní
Lenka
Matyášová s dcerou Hedvikou z Horní
Čermné vyráběly krásné košíčky
z různých druhů barevných papírů.
V neposlední řadě paní Míla Klekarová
si pro děti připravila výrobu betlému.
Nebyl to ovšem betlém jen tak
obyčejný. Panna Maria a sv. Josef byli
vyrobeni z křížal, rozinek a makovice.
Ježíšek byl z burského oříšku, zavinut
v peřince z křížaly a položen do jesliček
ze skořápky vlašského ořechu. Svatá
rodina byla ještě ozdobena svatozáří,
uháčkovanou ze zlaté nitky. O tom, že
vše bylo dotaženo výborně až do konce,
svědčila i připravená, navrtaná prkýnka
a nařezané pruty (viz. foto). Děti si
stihly většinu výrobků vyzkoušet a pak
s radostí odnést domů.
Následující středu se na faře
v Dolní
Čermné
konalo
Dětské
klubíčko. Tentokrát paní Markéta
Vávrová se svojí maminkou paní
Maříkovou upekly krásné perníčky.
Děti, ale i jejich maminky, si pak při
zdobení těchto perníčků přišly na své.
Mne osobně překvapila i hojná účast

maminek a jejich ratolestí. Od svého
„založení“ paní Vlaďkou Dvořákovou
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a Aničkou Motlovou se KLUBÍČKO
zdárně rozrůstá, a to nejen o věřící
maminky.
Adventní doba utekla opět
překvapivě rychle. Na Štědrý den byla
u nás ve Verměřovicích odpoledne
v 16 hodin slavena vánoční bohoslužba,
určená především pro děti a jejich
rodiče. O zpěv a hru na nástroje se už po

několikáté postaraly naše skautky. Řekla
bych, že i poměrně velká účast dětí
i dospělých a to nejenom z naší farnosti,
hovoří sama za sebe.
Celkově jsme měli všichni podle
svých možností šanci prožít, díky otci
Pavlovi, krásné chvíle při bohoslužbách
za
doprovodu
dětí,
mládeže,
chrámových sborů, ale i za stálé pomoci
našich obětavých kostelníků, varhaníků
…
Všem výše jmenovaným patří mé
upřímné
poděkování
za
jejich
starostlivost, obětavost a trpělivost při
konání těchto krásných aktivit. Pro
každý den roku 2009 vám všem
čtenářům
přeji
hojnost
Božího
požehnání, ochranu naší matky Panny
Marie, pevné zdraví, úctu a lásku.
Marie Pecháčková z Verměřovic
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VÝSLEDEK SBÍRKY PRO NADACI LL

V sobotu 6. prosince 2008 v rámci mikulášského jarmarku na náměstí v Dolní Čermné byla uskutečněna již 17. sbírka
pro Nadaci Likvidace lepry. Letošní sbírka vynesla vysokou částku 4 066,- Kč. Tato suma peněz byla rozdělena takto: pro
Nadaci LL 3 000,- Kč, Hospici sv. Anežky v Červeném Kostelci 500,- Kč, Rehabilitačnímu centru sv. Kláry v Hrabyni 500,Kč a 66,- Kč činilo poštovné. Sbírka byla odeslána adresátům dne 9. prosince 2008 a doklady jsou součástí farního účetnictví za
rok 2008.
Od počátku koledování v roce 1992 bylo Nadaci LL odesláno
66 540,- Kč. Tím jsme pomohli vyléčit z malomocenství a navrátit zdraví
444 osobám v zemích Asie, Afriky a Jižní Ameriky, kde je výskyt
malomocenství největší. Hospic od nás obdržel 10 550,- Kč
a Rehabilitační centrum v Hrabyni také 10 550,- Kč a Misijní banka
ubožáků (vrtání studní v Africe) 1 750,- Kč. Myslím si, že je to velmi
pěkný peněžní výsledek, na který můžeme být právem hrdí. Ukazuje také
na otevřená a soucitná srdce našich občanů a solidaritu s trpícími lidmi
v rozvojových zemí.
V Nadaci LL Praha pracuje jedna osoba na poloviční úvazek,
ostatní lidé jsou neplacení dobrovolníci (to je efektivita!). Za 16 let
existence Nadace LL získala od dárců přes 150 mil. Kč, pomocí nichž
vyléčila kolem 1 miliónu leprózních a TBC lidí a postavila 2 nemocnice
v Indii, jejíž provoz financuje.
Při sbírce se vyjádřila jedna paní otázkou, proč se prý stále vybírá na lepru? Jsou prý i u nás potřební lidé, kteří potřebují
finanční pomoc. Jsem hluboce přesvědčen, že náš stát, naše společnost i lidé jsou natolik bohatí, že nepotřebují finanční
podporu. Základní finanční podporu všem poskytuje stát. Nikdo u nás neumírá hladem, ani bezdomovci, o které se - stojí-li o to
- starají charitativní organizace. Nikdo u nás neumírá bez zdravotnické pomoci. Nikdo není bez vlastních příjmů i když
nepracuje. Každý starý člověk pobírá starobní důchod a není ponechán na pospas svému osudu, či netečným příbuzným.
Charitativní dary, které u nás lidé a organizace poskytují jsou cíleny na sociální projekty, podporu investičních akcí a mnohde
i na nadstandard ústavů v porovnání se situací v zemích Afriky, Jižní
Ameriky a Asie. Zde zdravotní ani sociální systém neexistuje. Lidé, zvláště
ti nejchudší, jsou ponecháni svému osudu a nebo jsou doslova odkázání na
milosrdenství lidí z bohatších zemí. Nemají žádný vlastní stálý finanční
příjem, žádnou podporu od státu. Žijí v bídě pro nás nepředstavitelné,
doslova na ulici. To, co slíbila OSN v rámci zdravotnictví, že do roku
2000 bude vymýcena lepra - nemoc chudých, ze světa, to zcela nesplnila.
Stále ještě živoří 1 milión leprou nemocných lidí na Zemi, nemluvě o dalších
infekčních nemocech. Závazek zcela vymýtit lepru teď berou na sebe
křesťanské církve, které v misijních a leprózních stanicích zdarma léči TBC
(jde ruku v ruce s leprou), malomocenství a malárii, bez ohledu na rasu,
jazyk, víru a barvu pleti. Všechna tato misijní zdravotnická zařízení jsou
financována výhradně z darů.
Nadace LL Praha postavila
v Indii, která je nejvíce postižena
leprou, dvě nemocnice. Jedna je v Bhilajpahari a druhá v Patamdě. Za dva roky své
činnosti bylo v nemocnicích úspěšně léčeno přes 50 000 lidí. Tato nemocnice nejen že
léčí, ale také v okruhu přes 100 km (i v horách) vyhledává nemocné leprou a léčí je, nebo
sváží do nemocnic. Provoz nemocnic financuje Nadace LL Praha. Odborný zdravotnický
personál je z Indie. Potraviny pro nemocné se pěstují přímo v oploceném areálu
nemocnice, která je potravinami soběstačná z 90 %. Pěstuje se zde rýže, zelenina, ovoce,
chov králíků, slepic a v rybníku ryby atd. Tímto přidruženým hospodářstvím dostává
placenou práci i mnoho místních lidí. Při nemocnici se staví i škola pro vzdělávání
a dětský domov Ježíšek pro sirotky. Mimo to, nemocnice zajišťují i sociální rehabilitaci.
To znamená, že lidé, kteří jsou zmrzačeni leprou dostávají protézy, aby mohli pracovat
a vést plnohodnotný život. - Proto budou sbírky pro Nadaci LL nadále pokračovat!
Jménem svým i jménem farnosti chci vřele poděkovat všem našim občanům, kteří
sbírku podpořili. Děkuji také křesťanské mládeži za hezké pásmo a dechovce pana P. Vašíčka. Zvláštní poděkování patří také
panu Tomáši Hamplovi za lidský a citový přístup při moderování a vysvětlování sbírky LL. Všem lidem dobré vůle patří
upřímné díky.
Pán Bůh zaplať!
Vlad. Jansa, za org. sbírky
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Ahoj děti!

Právě zítra si připomínáme Hromnice - Uvedení Páně do chrámu. Tento svátek nám chce vždy znovu
oživit vzpomínku na událost, kdy Panna Maria a sv. Josef přinášejí své děťátko – malého Ježíška do chrámu
v Jeruzalémě. Stalo se tak čtyřicet dnů po narození Božího syna v Betlémě, jak to nařizoval Zákon. Panna
Maria a sv. Josef přinesli také oběť a zaslíbili svého prvorozeného syna Bohu. Setkávají se zde se starcem
Simeonem
a prorokyní Annou.
Simeon s malým Ježíškem v náručí
pronáší velmi důležitou řeč
o Ježíšově poslání a nazývá Ho
světlem. Světlem máme být také my
všichni, máme být světlem pro
druhé. Zkusme na to myslet, až
budeme držet v rukou rozsvícené
svíce „hromničky“.
Aby se vám to trochu lépe
zachytilo v paměti, čeká na vás
ještě
obrázek.
Dotvořte
ho
spojováním čísel od 1 až do 92.
Mezi
čísly
72 a 73 nedělejte
spojovací čáru, což znamená, že
u 72 skončíte a znovu začnete až od
čísla 73. A ještě jednu poznámku –
čísla 10-12, 17-22 a 68-70 spojte
mírným obloučkem, aby obrázek
lépe vypadal.
(Otazníček)

Pro starší:
Vy starší určitě znáte význam Hromnic a víte, co tento svátek připomíná. Dotkněme se však přece jen několika slovy
toho setkání svaté rodiny se starcem Simeonem. V závěru své řeči se totiž obrací k Panně Marii a říká: „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, 34-35)
Na co asi v tuto chvíli Panna Maria při pohledu na novorozené děťátko mohla myslet? Předpověď mluvila o všem, co
bude namířeno proti Ježíšovi až po ty nejkrutější okamžiky na kříži. Matka bude všechno prožívat s ním. Stejně tak i každá
matka trpí v okamžiku, kdy její dítě onemocní. O to víc, když je nemoc vážná.
Zdraví je často bráno jako věc samozřejmá. A jeho plnou hodnotu si mnohdy uvědomíme až v momentu, kdy se objeví
nějaká „trhlina“. Způsobů, kterými se ji snažíme zacelovat, je mnoho a jsou různé. Někdy to však v našich silách není. Známe
určitě řadu lidí, kteří své utrpení dokázali přijmout a odevzdat Ježíši. Dostali pak sílu to unést a ještě rozdávat do svého okolí
světlo a velké svědectví.
Chceme nyní v tomto měsíci zvláště myslet na všechny nemocné, nejen děti, ale také dospělé i staré lidi, pomoci jim
svou modlitbou. Připomínáme si totiž jeden významný den. Pokud budete správně hledat ukrytá slova v sedmi větách, zjistíte,
o jaký den se jedná a co je s ním nerozlučně spojeno. V každé větě (souvětí) je pouze jedno slovo.
1. Paní učitelka rázně napomenula vyrušujícího žáka a řekla: „Karas, vět o významech slova KORUNA vymyslíš za
trest více než ostatní žáci!“
2. Z prvního ročníku letos nepojede na lyžařský kurz pět studentů.
3. Než pokyne mocný chán svým poddaným, nikdo z nich se neodváží zvednout hlavu.
4. Dodávka se opozdila, a tak obchodník spěchá honem ocenit došlé zboží, aby se mohlo rychle prodávat.
5. Porotkyně Bystrá dá nízkou známku při hodnocení, protože ji výkon tanečníků příliš nepřesvědčil.
6. Malíř ukazuje na prázdné místo na plátně a ptá se panovníka: „V pozadí je libo les tmavší nebo světlejší barvy, Vaše
milosti?“
7. Na zkoušku byl podstavec předem odlit barvenou sádrou a pak teprve drahým kovem.
(EJ)
Řešení z minulého Poutníka:
Světlo od svíčky ukrývalo čtyři červená srdce.
Tajenka ze šestisměrky: VELKÁ VÍRA to byla, která přiměla mudrce vydat se na dalekou obtížnou cestu a také ji zvládnout
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PASTORAČNÍ PLÁN VE FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ NA ROK 2009
Plán byl schválený na jednání Pastorační rady farnosti dne 11. 12. 2008

Akce ve farnosti

Datum konání

Hodina konání

Místo konání

Ekumenické setkání ve farnosti
Společné udílení svátosti nemocných

1. února – neděle
14. února – sobota
15. února – neděle
15. února – neděle
14. února - sobota

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

fara Horní Čermná
kostel Petrovice
kostel Dolní Čermná
kostel Verměřovice
Orlovna Dolní Čermná

21. března - sobota
22. března – neděle

po mši svaté v 7.30 h.
8.00 h. (mše sv.)
9.00 h. (pohoštění)

Maškarní ples (pořádají MO Jednota Orel
a Ř.k.farnost Dolní Čermná)
Postní duchovní obnova ve farnosti
Dobročinná akce „Misijní koláč“

24. – 26. dubna
25. dubna - sobota
26. dubna - neděle

7.30 h. a 10.00 h.

Orlovna Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
Orlovna Dolní Čermná
Praha
Hradec Králové
kostel Dolní Čermná
Orlovna Dolní Čermná
Kutná Hora
Libice nad Cidlinou
kostel Dolní Čermná

2. května -sobota

19.00 h.

Orlovna Dolní Čermná

3. května – neděle
9. května - sobota
10. května - neděle
30. května – sobota
7. června - neděle
14. června - neděle
14. června - neděle

9.00 h.
celý den
7.30 h.
10.30 h.
16.00 h.

Dolní Čermná
Kutná Hora, Sedlec
kostel Petrovice
Česká Třebová
kostel Dolní Čermná
kostel Jakubovice
Mariánská Hora

Poutní slavnost - sv.Jan Křt. ve Verměřovicích

28. června - neděle

9.00 h.

kostel Verměřovice

Pouť mládeže z farnosti na Velehrad

3. – 6. července

Mše svatá před kapličkou v Hůře
za doprovodu dechové hudby
Diecézní pouť v Králíkách

19. července – neděle

10.00 h.

Hůra

15. srpna - sobota

10.00 h.

Poutní slavnost – Narození Panny Marie
na Mariánské Hoře
Poutní zájezd farnosti

13. září - neděle

7.30, 10.00 a 16.00 h.

Hora Matky Boží
Králíky
Mariánská Hora

19. září – sobota

celý den

Posvícení v Petrovicích
Turistický pochod „Okolo Čermné“
Udílení svátosti biřmování

27. září - neděle
3. října - sobota
18. října – neděle

9.00 h.

Hrad Pernštejn,
Žďár nad Sázavou,
Zelená Hora, Slavkovice
kostel Petrovice

10.00 h.

kostel Dolní Čermná

10.30 h.
7.30 h. a 10.00 h.
9.00 h.
6.45 h.
po mši svaté v 7.30h.
19.00 h.
15.00 h.

kostel Jakubovice
kostel Dolní Čermná
kostel Verměřovice
kostel Dolní Čermná
Orlovna Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
fara Dolní Čermná

Pochod za život
Diecézní setkání mládeže
Velikonoční vigilie
a společné posezení v Orlovně
Diecézní setkání ministrantů
Hlavní pouť ke sv.Vojtěchovi na Libici n.Cidl.
Poutní slavnost - sv.Jiří v Dolní Čermné
Svěcení obecního praporu
Společné vystoupení pěveckých sborů
z farnosti
Požehnání nové garáže pro hasičská vozidla
Poutní zájezd dětí z farnosti do Kutné Hory
Poutní slavnost v Petrovicích
Misijní den dětí a Národní misijní den
První sv. přijímání dětí ve farnosti
Poutní slavnost - sv.Antonín v Jakubovicích
Slavnost Božího Těla

28. března – sobota
4. dubna – sobota
11. dubna - sobota

Posvícení v Jakubovicích
25. října – neděle
Posvícení v Dolní Čermné
8. listopadu - neděle
Posvícení ve Verměřovicích
15. listopadu - neděle
Rorátní mše svatá pro děti
5. prosince – sobota
Adventní duchovní obnova
12. prosince - sobota
Posezení při sklence vína – na sv.Jana
27. prosince - neděle
Šachový turnaj „O cenu čermenského faráře“
29. prosince – úterý
Změna v programu Pastoračního plánu je vyhrazena!!
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19.00 h.
po vigilii
celý víkend

Velehrad

POUTNÍK
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PŘEHLED PRAVIDELNÝCH AKTIVIT NA FAŘE V DOLNÍ ČERMNÉ
den
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

čas
od 16.45 h. (týdně)
19.00 – 20.00 h. (týdně)
19.00 – 21.00h. (týdně)
16.30 – 18.30 h. (1/14 dní)
9.00 – 11.00 h. (sudý týden)
19.00 – 20.00 h. (týdně)
16.00 – 16.45 h. (týdně)
16.00 – 17.00 h. (týdně)
17.45 - 18.45 h. (1/14 dní)
9.00 - 10.30 h. (1/14 dní)
15.00 - 16.30 h. (1/14 dní)
8.30 - 10.30 h. (týdně)

akce
zkouška scholy
katecheze
zkouška zpěvu
setkání při kávě a čaji
Dětské klubíčko
biblická hodina
náboženství
farní knihovna
zkouška zpěvu
schůzka
hry a povídání
setkání

kdo
vede
děti
A. Motlová a A. Pecháček
středoškoláci
otec Pavel
sbor z Verměřovic
M. Pecháčková
ženy a dívky
M. Řeháková a J. Vondrová
malé děti ve věku 0 – 4 let
Markéta Vávrová
pro zájemce
otec Pavel
studenti 8-letého gymnázia
Anna Motlová
pro veřejnost
Anna Motlová
mládež
Magda Motlová
ministranti
otec Pavel
děti z Dětského domova
Anna Motlová
muži
Karel Bednář

INFORMACE

Z PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ Z 11. 12. 2008
Zúčastněni: o. Pavel, L. Kubicová, A. Motlová, M. Motlová, J. Vondrová, M. Vašíčková, Z. Macháček, H. Voksová,
M. Klekarová,, J. Málková,, A. Pecháček, K. Bednář, V. Čada, J. Moravec, F. Severin
Omluveni: M. Marešová, J. Němeček.
Program:
3. Příležitost k předvánoční sv. zpovědi
1. Hodnocení
- dle rozpisu v Poutníku
- přednáška P. J. Šlégra
4. Pořad vánočních bohoslužeb a aktivit
- mše sv. pro děti
- dle rozpisu v Poutníku
- rorátní mše + dopoledne s dětmi
- 28. 12. – mše sv. pro děti v 10.30 hod., proběhne také
- Kniha života – připravena k tisku
obnova manželských slibů
- Posezení při kávě čaji
- další mše sv. pro děti v 10.30 hod. bude až 25. 1. 2009
2. Adventní duchovní obnova s P. J. Balíkem
5. Ekumenické setkání
- 12. 12. pátek – začátek při mši sv. pro mládež, po mši
- Uskuteční se v neděli 1. 2. 2009 na evangelické faře
svaté tematická promluva pro mládež na faře
v Horní Čermné.
- 13. 12. sobota – tři přednášky v Orlovně v Dolní
6. Jednomyslně byl schválen Pastorační plán naší farnosti
Čermné, odpoledne možnost k přijetí svátosti
pro rok 2009.
smíření na faře
Jana Málková

POHLED NA STATISTIKU NAŠÍ FARNOSTI ZA UPLYNULÁ LÉTA:
Liturgické funkce
rok 2008 rok 2007 rok 2006
rok 2005
rok 2004
rok 2003 rok 2002
křest
22
22
12
21
14
14
14
svátost biřmování
1
3
28
3
0
1
27
svátost manželství
3
5
6
6
8
4
6
pohřeb do země
7
9
13
10
7
7
9
pohřební rozloučení
9
4
2
9
7
2
2
svátost nemocných
89
84
55
65
51
80
8
první svaté přijímání dětí
16
8
8
8
20
11
18
Při sledování statistiky liturgických funkcí v naší farnosti za uplynulý rok 2008 je potěšující poměrně vysoký počet
pokřtěných dětí. Je také dobře, že je v naší farnosti upřímný zájem mezi staršími věřícími o přijetí svátosti nemocných. Po
čtyřech letech byl také vyšší počet dětí u prvního svatého přijímání – celkem 16: z toho 7 dětí z Verměřovic, 5 z Horní
Čermné a 4 děti z Dolní Čermné.

STATISTIKA LITURGICKÝCH FUNKCÍ V JEDNOTLIVÝCH KOSTELECH VE FARNOSTI ZA ROK 2008:
kostel
ve farnosti

svátost
křtu

svátost
biřmování

svátost
manželství

Dolní Čermná
Verměřovice
Petrovice
Marián. Hora
Jakubovice

14
2
1
5
0

1
0
0
0
0

1
1
0
1
0
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pohřeb do
země
a rozlouč
5+5
1+4
0
1+0

svátost
nemocných
55
25
9
0
0

první
sv.přijímání
16
0
0
0
0
otec Pavel

POUTNÍK
KULTURNÍ

ÚNOR 2009
KALENDÁŘ

Pá 6. 2. - 19.00 hod.

DON QUIJOTE – klasika jak ji neznáte
hrají jiří Labus, Oldřich Kaiser
Sál kina v Jablonném nad Orlicí

Čt 12. 2. - 19.30 hod.

Sněženky a machři po 25 letech – ČR
Sál kina v Jablonném nad Orlicí

So 14. 2. - 19.00 hod.

Maškarní ples - pořádá jednota Orla a farnost Dolní Čermná – přijďte se pobavit
Sál Orlovny v Dolní Čermné

Po 23. 2. - 18.00 a 20.00 hod.

Kdopak by se vlka bál – ČR – film pro celou rodinu
Sál kina v Jablonném nad Orlicí

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA NAŠÍ FARNOSTI:
V únoru 2009 oslaví:
96 let
paní Ludmila Junková
z Verměřovic (bydlí v Letohradě – Kunčice)
88 let
paní Soňa Tejklová
z Dolní Čermné
85 let
paní Růžena Kubíčková
z Dolní Čermné
84 let
paní Marie Bednářová
z Dolní Čermné (bydlí v Německu)
84 let
pan Jan Dušek
z Verměřovic
82 let
paní Marie Mikulová
z Dolní Čermné
80 let
pan Jiří Faltus
z Verměřovic
78 let
paní Marie Kunertová
z Dolní Čermné
78 let
pan Richard Fajt
z Verměřovic
77 let
paní Helena Mačátová
z Jakubovic
74 let
paní Ludmila Jansová
z Horní Čermné
73 let
pan Jaroslav Ryšavý
z Verměřovic
72 let
paní Marie Hubálková
z Dolní Čermné
71 let
paní Miloslava Rybková
z Verměřovic
71 let
pan Jaromír Prokop
z Dolní Čermné
71 let
pan Jiří Pavlišta
z Dolní Čermné
70 let
pan Bohuslav Moravec
z Petrovic
60 let
pan Josef Mareš
z Dolní Čermné
55 let
paní Anna Marková
z Verměřovic
50 let
paní Jana Vondrová
z Petrovic
50 let
paní Marie Sudková
z Verměřovic
Všem oslavencům jménem celé farnosti i jménem svým srdečně blahopřeji a vyprošuji Boží požehnání a pevné zdraví do dalších let.
Byla pokřtěna a stala se Božím dítětem:
v Dolní Čermné
21. 12. 2008
Daniela Málková
z Dolní Čermné
Rodičům Daniely rád blahopřeji a vyprošuji všechny potřebné milosti pro křesťanskou výchovu jejich dítěte.
Křesťansky jsme se rozloučili:
v Dolní Čermné
27. 12. 2008
s paní Marií Faltejskovou
z Dolní Čermné
Pozůstalým vyslovuji křesťanskou účast na jejich zármutku. Na zemřelou budu pamatovat v modlitbách.
otec Pavel

SLUŽBA LEKTORSKÁ
Únor 2009
7.30
10.30
8. 2. Ne 5. neděle v mezidobí 7.30
15. 2. Ne 6. neděle v mezidobí 7.30
10.30
24. 2. Ne 7. neděle v mezidobí 7.30
25. 2. St Popeleční středa
18.00
1. 2.

Ne 4. neděle v mezidobí

Marešovi 172
Faltusovi 356
Vackovi 197
Kunertovi 300
Bednářovi 302
Prokopovi, Eliášovi 329
Vyhnálkovi 351

Březen 2009
1. 3.

Ne 1. neděle postní

8. 3.

Ne 2. neděle postní

15. 3. Ne 3. neděle postní
22. 3. Ne 4. neděle postní
29. 3. Ne 5. neděle postní
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7.30
10.30
7.30
7.30
10.30
7.30
7.30
10.30

Havlíčkovi 241
Vágnerovi 102
p. Kunertová 177
Filáčkovi 332
Nastoupilovi 303
Müllerovi 177
Bláhovi 457
Pecháčkovi 330

Zprávy z farnosti
DOLNÍ ČERMNÁ
4. neděle v mezidobí
1. února 2009
6. týden / 2009

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU:
2. února - pondělí
Svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice
Na začátku slavení každé mše svaté posvětíme svíce „Hromničky“.
18.00
Dolní Čermná – na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží pomoc a ochranu
Na konci slavení mše svaté bude uděleno všem věřícím společné svatoblažejské požehnání.
Jednotlivě, s rozžatými svícemi, se bude udílet požehnání až po skončení mše svaté.
3. února - úterý
sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
4. února - středa
4. týdne v liturgickém mezidobí
18.00
Dolní Čermná – za Rudolfa a Annu Novákovy a rodinu Morkesovu
5. února - čtvrtek
sv. Agáty, panny a mučednice
7.30
Dolní Čermná – na úmysl dárce
18.00
Verměřovice – na úmysl dárce
6. února - pátek
sv. Pavla Miki a druhů, mučedníků
první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova
19.00
Dolní Čermná – za farníky
7. února - sobota
první sobota v měsíci, zasvěcená úctě Neposkvrněného srdce P. Marie
7.30
Dolní Čermná – na úmysl dárce
17.00
Verměřovice – na úmysl dárce
8. února - neděle – 5. v liturgickém mezidobí
Dolní Čermná
7.30 h. – za Boží pomoc a ochranu Panny Marie
Petrovice
9.00 h. – za Josefa Majvalda a manželku
Dolní Čermná
10.30 h. – za Martu a Antonína Faltusovy

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít:
Ve farním kostele: ve středu od 15.00 h. – do 17.00 h. zpovídá P. Ján Kubis, administrátor v Dolní Dobrouči,
od 17.00 h. – do 17.55 h. zpovídá P. Pavel Seidl
v pátek od 17.00 h. – do 18.55 h.
v ostatních dnech se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté.
Ve Verměřovicích: ve čtvrtek od 16.00 h. – do 17.55 h.
Akce ve farnosti:
akce
den
datum
hodina
místo
zkouška zpěvu dětské scholy
pondělí
2. 2.
16.45 h.
fara Dolní Čermná
Dětské klubíčko
středa
4. 2.
9.00 h.
fara Dolní Čermná
biblická hodina
středa
4. 2.
19.00 h.
fara Dolní Čermná
pravidelná návštěva starších a
středa
4. 2.
dopoledne
Dolní Čermná, Verměřovice
nemocných farníků před prvním pátkem
čtvrtek
5. 2.
dopoledne
Dolní Čermná
pátek
6. 2.
dopoledne
Dolní Čermná, Petrovice
farní knihovna
pátek
6. 2.
16.00 – 17.00 h.
fara Dolní Čermná
adorace před vystavenou Eucharistií
pátek
6. 2.
po mši svaté
kostel Dolní Čermná
mše svatá zaměřená pro děti
neděle
8. 2.
10.30 h.
kostel Dolní Čermná
jednání Ekonomické rady farnosti
neděle
8. 2.
18.00 h.
fara Dolní Čermná
(Pa)
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