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Slavnost SV. CYRILA, mnicha a METODĚJE, biskupa,  
patronů Evropy  -  neděle  -  5. července 2009 

 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ     - 6. července 
sv. Marie Goretiové,  
panny a mučednice 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné       
            za pana faráře P. Čeňka Ptáčka 
 

ÚTERÝ         - 7. července 
14. týdne v mezidobí  

           
 

STŘEDA      - 8. července 
14. týdne v mezidobí 

   
19.00  mše sv.  v Dolní Čermné  
            za Jana Faltejska a vnuka 

ČTVRTEK  - 9. července 
14. týdne v mezidobí 
 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné      
            za dar uzdravení 

PÁTEK        - 10. července 
14. týdne v mezidobí 
 

15.00   pohřební mše svatá v Jakubovicích,  při které se  
            rozloučíme s paní Marií Motyčkovou z Jakubovic 
19.00   mše sv. v Dolní Čermné      
            za Marii Faltejskovou, manžela a sourozence 

SOBOTA      - 11. července  
Svátek sv. Benedikta, opata, 
patrona Evropy 

 
19.00   mše sv. v Petrovicích 
            za Jiřího Vágnera 

NEDĚLE  -  12. července 
15. neděle v liturgickém 

mezidobí 
 

Dnešní sbírka je věnována na 
opravu farního kostela sv. Jiří  

v Dolní Čermné. 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné      
            za Jarmilu a Antonína Nožkovy a jejich rodiče 
 
  9.00   mše sv. ve Verměřovicích                
            za Františka Novotného, manželku a ten celý rod 
 

16.00   mše sv. na Mariánské Hoře   
            za Miloslavu Fabiánkovou, manžela, dva syny, rodiče a 
            sourozence 

         

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít : 
ve farním kostele se zpovídá: ve středu od 15.00.- do 17.00 hodin (zpovídá P.Ján Kubis)  a potom 
vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté.   
 
Lektorská služba : 
12. 7.  -  15. neděle v mezidobí  Dolní Čermná        7.30 h.   -     Řehákovi  č. 283      
     Mariánská Hora      16.00 h.   -     Macháčkovi  č. 242 

 



Milý otče Pavle, 
 
     děkujeme Vám, my Vaši farníci, za vše, co jste nám za čtrnáct let působení v naší farnosti dal a 
co jste pro nás udělal. Děkujeme za každé setkání s Vámi, za Vaše slova, kterými jste nám 
zprostředkoval slovo Boží. Děkujeme Vám za každé dítě, které jste pokřtil, za každé manželství, 
které jste s pomocí Boží spojil, za všechny nemocné, které jste navštívil, za všechny, které jste 
doprovodil na poslední cestu. 
      Nedávno jsem četl, že umění kněze spočívá v tom, že zůstává v trvalém spojení s Bohem, aniž 
by zapomínal na lidi, a zůstává v trvalém dialogu s lidmi, aniž by zapomínal na Boha. Vaše kněžská 
služba byla lidsky věrohodná a přijatelná, abychom se mohli ve Vaší osobě setkat s Ježíšem 
Kristem. Tak jste si získal důvěru a ochotu ke spolupráci. Pokorně přiznávám, že někdy ta 
spolupráce mohla být z naší strany i větší. 
     Nejsem schopen uvést vše, co se za Vašeho působení ve farnosti podařilo. Byla to např. 
generální oprava farní budovy, která je otevřená pro všechny věkové i zájmové skupiny farníků. 
Připomněl bych také poutní místo naší farnosti s nádherným výhledem do celého kraje – 
Mariánskou Horu, kde byla úspěšně provedena generální oprava kostela. O oblíbenosti tohoto místa 
svědčí hojně navštěvované poutní slavnosti, ale i účast věřících na pravidelných nedělních 
bohoslužbách. Radost z krásně opraveného kostela mají jistě farníci z Petrovic. U nás – ve 
Verměřovicích bylo pořízeno koncem minulého roku ozvučení kostela a v minulých dnech byly 
zakoupeny pro pohřby chrámovému sboru žen nové elektrofonické varhany. 
     Kdybych chtěl popsat všechny aktivity pastorační činnosti, tak by se původně zamyšlený krátký 
článek hodně prodloužil. Připomeneme alespoň pravidelné mše svaté pro děti, na které rádi zajdeme 
pro jejich krásnou atmosféru i my, dospělí. Velmi náročné a záslužné je pravidelné vydávání 
farního zpravodaje „Poutník“, který nám přináší nejen informace z farnosti, ale i hodnotné články 
pro naše vzdělávání i zamyšlení. Přínosem pro nás bylo vždy kvalitní zajištění adventní nebo postní 
duchovní obnovy. Úspěchem také jistě je, že ve farnosti máme čtyři chrámové pěvecké sbory – 
dětská schola, mládež, ženský sbor ve Verměřovicích a velký sbor při farním kostele sv. Jiří 
v Dolní Čermné. Rádi budeme vzpomínat na vzorně připravená jednání pastorační rady, ale i na 
posezení při sklence vína a šachové turnaje „O pohár čermenského faráře“ na závěr roku, … 
     Milý otče Pavle, byl jste nám dobrým pastýřem a proto vždy zůstanete v našich srdcích. Za 
všechno Vám patří naše upřímné Pán Bůh zaplať! 
     Do Vašeho nového místa kněžské služby v Chlumci nad Cidlinou Vám přejeme hojnost Božího 
požehnání a pomoci. 

              Za farníky i občany Verměřovic  Václav Čada 
 
Rozvrh úklidu farního kostela: červenec - září 2009 

datum úklid. sk. vedoucí skupiny   
sobota     11. 7.   1. Vacková  Zdeňka Pecháčková  Marie Marešová  Marta 
sobota     18. 7. 2. Řeháková  Marta Hejlová Vlaďka Klekarová Jaroslava
sobota     25. 7.   3. Motlová  Zdeňka Vyhnálková Lucka Zpěváková Marie 
sobota       1. 8. 4. Filipová  Marie Filipová  Jitka Marešová  Věra 
sobota       8. 8. 5. Severinová  Marie Severin  František Faltusová Ludmila 
sobota     15. 8. 6. Dvořáková Vlaďka Šemberová  Marie  
sobota     22. 8. 7. Jansa  Vladimír Jansová  Eva Macháčková  Anna 
sobota     29. 8.   8.  Vránová Alžběta Adamcová Slávka Vránová Helena 
sobota       5. 9.   9. Bláhová Věra Bednářová Aloisie Bláhová Anna 
sobota     12. 9.   10. Formánková Hana Venclová Vítěslava Vágnerová Hana 
sobota     19. 9.   11. Macháčková Růžena Bednářová  Ludmila  
sobota     26. 9.   12. Formánková Jana Formánková Anežka Motlová  Anna 

Poutník   -   vydává :  Římskokatolická farnost         Změny ve vydání jsou vyhrazeny !! 
                                  561 53  DOLNÍ ČERMNÁ  l , tel.č. : 465 393 149 


