
        
                        zprávy z farnosti 
                      DOLNÍ ČERMNÁ                                                                                                                                

                                     50. týden  
                              2010                     

 
 

 
                     
 
 

3. neděle adventní  -  12. prosince 2010 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
     PONDĚLÍ  -  13. prosince         sv. Lucie, panny a mučednice 

ÚTERÝ       -  14. prosince 
sv. Jana od Kříže 

18.00   mše sv. v Dolní Čermné -  za Alžbětu a Aloise Sukovy 
19.00   biblická hodina na faře 

STŘEDA      - 15. prosince 
po 3. neděli adventní 

  8.30   Dětské klubíčko na faře 
18.00   mše sv. v Dolní Čermné   
            za rodiče Marešovy, dcery a zetě 
19.00   náboženství pro středoškoláky na faře 

ČTVRTEK   - 16. prosince 
po 3. neděli adventní 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné  
16.45    zkouška zpěvu dětské scholy 

PÁTEK       - 17. prosince 
před Štědrým dnem 

15.30 - 19.00  příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné    
15.30 - 18.50  výstav Nejsvětější svátosti oltářní v D. Čermné   

 19.00    mše sv. v Dolní Čermné   
po mši sv.   zkouška chrámového sboru v kostele v D.Čermné 

SOBOTA     - 18. prosince   9.00    schůzka ministrantů 
před Štědrým dnem 17.00  mše sv. ve Verměřovicích      

 

NEDĚLE – 19. prosince 
4. NEDĚLE ADVENTNÍ  

 
 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné    (lektor. služba: Bednářovi 302) 

            za Filomenu Andrlovou, sourozence a duše v očistci 
  9.00   mše sv. v Petrovicích 
            za Pavla Filipa a rodiče 
10.30  mše sv. v Dolní Čermné – zaměřená pro děti         
14.00 - 17.00   příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné      

 

Příležitost ke svaté zpovědi v prosinci budete mít:  
v Dolní Čermné - v pátek    17.12.  -  15.30 – 19.00 hod.  (P. Vít Horák z Ústí nad Orlicí a P.J. Roušar) 
                            - v neděli   19.12.  -  14.00 - 17.00 hod.  (P. Ján Kubis z Dolní Dobrouče, P. Pavol    
                                                                                                      Sandánus z Nekoře a P. Josef Roušar)                                                                  
                           -  v úterý    21.12.   - 14.30 - 18.00 hod.  (P. Pavel Pokorný z Jablonného nad Orlicí a  
                                                                                                      P. Josef Roušar) 

 

Farní knihovna:  
Upozorňujeme všechny čtenáře, že knihovna na faře v Dolní Čermné nebude mít pravidelnou otevírací 
dobu  jako doposud. Zájemci o zapůjčení knih se mohou domluvit s knihovnicí paní Annou Motlovou 
osobně nebo telefonicky na čísle:  739 072 913. 



Vážení a milí z královéhradecké diecéze, bratři a sestry, 
 

       pěkně Vás zdravím a píši Vám tento dopis jako poděkování za vzájemnou prohlubující se spolupráci 
v rámci naší diecéze. Zároveň chci tuto příležitost využít i jako prosbu o podporu v našem úsilí o vytváření 
diecézního společenství, které nebude pouze něčím vnějškovým, něčím pouze administrativním či 
ekonomickým, ale bude se pokoušet – někdy s nezdary a možná velmi neobratně ale přesto – směřovat k obrazu 
církve jako Božího lidu. Takového, který si na cestě do Otcova království vzájemně pomáhá, vzájemně se 
podporuje, vzájemně na sebe čeká.  
Cest, jak diecézi utvářet a formovat, je mnoho. Není možné říci, že některá z nich je naprosto zbytečná: 
všechny nějak potřebujeme. Od těch materiálních a pozemských až po ty duchovní. Od schopnosti společně 
hospodařit až po schopnost společně se modlit a v modlitbě Boha chválit. A jedno z cest, kterou zajisté 
potřebujeme, je cesta vzájemné informovanosti, abychom o sobě vzájemně věděli, abychom mohli společně 
diskutovat a povzbuzovat se.  
Jak jistě víte, otec arcibiskup Karel hned po svém příchodu do diecéze na začátku devadesátých let právě pro 
podporu vzájemné informovanosti a zároveň formace založil diecézní časopis IKD. Jeho ideou bylo, aby se 
IKD cestou farností dostávalo k Vám, k jednotlivým rodinám a věřícím. Po mnoho let to fungovalo velmi dobře 
a to díky obětavosti mnoha kněží i přispěvovatelů. 
Nicméně v posledních letech začal tento způsob šíření velmi výrazně uvadat. Časopis si brali domů většinou jen 
naši senioři zvyklí z minulosti na tento způsob distribuce a my všichni jsme se začali v kostelech setkávat se 
stále větším množstvím neodebraných výtisků, ve kterých poctivě a obětavě sebrané či sepsané informace 
marně čekaly na své čtenáře. Samozřejmě i finančně začalo být vydávání IKD pro diecézi problémem… 
Proto jsme se v loňském roce zde na biskupství odhodlali společně s redakční radou k odvážným krokům. Tím 
prvním bylo, že jsme se výrazně pokusili změnit tvář IKD, pokusili jsme se zkvalitnit obsah i zatraktivnit 
grafickou podobu. Dnes, po několika měsících hledání myslím, že mohu za sebe s radostí říci, že současný stav 
odpovídá naší snaze, aby časopis informoval o věcech naší diecéze čtivým způsobem, který si najde čtenáře 
v různých věkových kategoriích.  
A teď stojíme před druhým krokem, pro jehož realizaci potřebujeme  právě Vaši pomoc. Velmi bychom si přáli, 
aby se IKD stalo měsíčníkem, který bude takovou základní a zajímavou informací, jež přijde poštou přímo do 
co nejvíce katolických domácností naší diecéze, a to nejen do těch seniorských. A tak bych Vás chtěl moc 
povzbudit: prosím předplaťte si IKD domů, darujte pod stromeček předplatné formou dárkové poukázky 
rodinám svých blízkých, svých dětí, povzbuďte prosím své známé a přátele, aby udělali totéž. 
Ať o sobě víme, ať jsme navzájem informováni a společně formováni jako živé společenství, které roste 
v dospělé a zralé víře. Jsem přesvědčen, že cena předplatného 220 Kč ročně dovoluje, aby se informace skrze 
IKD dostaly skutečně ke každému a my tak měli další posilu na naší společné cestě. 
      

          Za Vaši podporu mnohokrát děkuji! V Kristu žehná               Josef Kajnek, biskup - administrátor  
 
 
 

-  Roční předplatné IKD za 220 Kč je možné objednávat na e-mailu ikd@diecezehk.cz, na telef. 495 063 422  
   nebo na adrese Biskupství královéhradecké, Redakce IKD, Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové. 
-  Pokud se rozhodnete předplatné zaplatit jako dárek a uvedete tuto skutečnost při objednávce, obdržíte  
   darovací certifikát vystavený přímo pro nového čtenáře.  
-  Pro mládež (ve věku 16-30 let) z naší diecéze je vyhlášena soutěž, která je spjata s účastí na Světovém dnu  
    mládeže v Madridu 16. - 21.srpna 2011. V případě, že účastník soutěže získá 5 nových předplatitelů IKD,  
    získá slevu 1.000,- Kč na účastnický poplatek WYD. Sleva bude poskytnuta za „každých“ 5 nových  
    předplatitelů (př. jeden účastník získá 15 předplatitelů = sleva celkem 3.000,-Kč).   
    Za nového předplatitele lze uznat skutečně nového odběratele (ne odhlášení a znovupřihlášení), až  po  
    objednání a zaplacení předplatného na rok 2011. V případě přihlášení a zaplacení po 31.1.2011 nutné uhradit  
    předplatné do konce roku 2012.  
    Doba trvání soutěže:  1. fáze: přihlášení a zaplacení do 31.1. 2011 (zaplacené předplatné na rok 2011), 
    2. fáze: přihlášení a zaplacení 1. 2. – 30. 4. 2011 (zaplacené předplatné až do konce roku 2012). 
    Přesnější informace mládeži poskytne otec Josef Roušar. 
 
 

Poutník  -  vydává :  Římskokatolická farnost            Změny ve vydání jsou vyhrazeny !! 

                             561 53  DOLNÍ ČERMNÁ 1 ,  č. tel.: 465 393 149 
 administrátor farnosti:  P. Josef Roušar, č. tel. 737 747 204, e-mail: josefrousar@seznam.cz


