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30. neděle v liturgickém mezidobí – 23. října 2011 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ      - 24. října 16.45    zkouška dětské scholy na faře 

30. týdne v mezidobí  
ÚTERÝ       - 25. října 19.00    mše sv. v Dolní Čermné   
30. týdne v mezidobí              za Jarmilu Menclovou, manžela a rodiče 

STŘEDA      - 26. října 15.00   příležitost ke svátosti smíření  v Dolní Čermné 
 19.00   mše sv. v Dolní Čermné -  za Alžbětu a Rudolfa 
             Formánkovy a zemřelé z celé rodiny 

ČTVRTEK      - 27. října  7.30    mše sv. v Dolní Čermné -  na dobrý úmysl 
30. týdne v mezidobí               
PÁTEK       - 28. října 18.00   příležitost ke svátosti smíření  v Dolní Čermné 

Svátek sv. Šimona a Judy, 19.00    mše sv. v Dolní Čermné  
    apoštolů              za Ladislava Vacka a rodiče z obou stran 

SOBOTA       - 29. října 17.30 - 18.30   příležitost ke svátost  smíření  v Petrovicích 
30. týdne v mezidobí 19.00    mše sv. ve Verměřovicích    

              za Karla a Růženu Faltusovy a sourozence 

Změna času z letního na zimní.   7.30    mše sv. v Dolní Čermné  (lektor.sl.: p. Hubálková 61)            
(ve 3.00 h. boudou 2.00 h.)              za Marii Novákovou a manžela 

   9.00    mše sv. v Petrovicích  

NEDĚLE  -  30. října              za Josefa Majvalda, manželku a oboje rodiče 

 10.30    mše sv. v Dolní Čermné  -  zaměřená pro děti  

31. neděle               za zemřelé Jindřišku a Josefa Bednářovy,  

  v liturgickém mezidobí              jejich rodiče a sourozence 

    16.00    mše sv. na Mariánské Hoře – závěr poutní sezóny 
                  za nová kněžská a řeholní povolání 
                  (lektorská služba: Jansovi ml 7) 

 

Úkol pro děti na mši svatou v neděli 30. 10. v 10.30 hodin v kostele v Dolní Čermné.  
Napiš, nakresli:  Jak se jmenovala soudkyně a prorokyně vyvoleného národa? (Sd 4,4)                 
 

Správné odpovědi z malého testu znalostí uvedeného v minulém čísle:  
 1. – C,   2. - C,   3. – C,   4. – B,   5. – C,   6. – C,    7. – A,   8. – A,    9. – C,   10. – C,   11. – A.         



VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 
Drazí bratři a sestry, milí farníci, 
    od ustanovení Pastorační rady naší farnosti 8. 12. 2007 uplynou 
v prosinci 2011 čtyři roky. Podle stanov pro Pastorační (farní) rady královéhradecké diecéze je to 
doba trvání jedné rady, proto budeme během měsíce listopadu volit a jmenovat radu novou.   
    Podle stanov pro PR je předsedou rady vždy farář. Členy PR jsou 
ostatní duchovní nebo laici pověření biskupem k účasti na pastorační péči o farnost. V naší 
farnosti je to sestra Ludmila Kubicová a pan Antonín Pecháček. Dále do PR delegují svého 
zástupce společenství mládeže a MO Jednota Orel. Další členy volí farní společenství. V naší 
farnosti se bude volit 9 členů PR s tím, že podle daného pořadí volebních výsledků bude vybráno 
5 zástupců za Dolní Čermnou, dva zástupci z Verměřovic, a po jednom zástupci z Petrovic a 
Horní Čermné (je to dáno úměrně k počtu věřících). Faráři přísluší jmenovat několik členů podle 
svobodného uvážení, proto budu jmenovat tři členy PR já. Celkový počet členů PR ve  farnosti 
Dolní Čermná by měl být i s duchovním správcem 17. 
    V souvislosti s ustanovením, že některé členy volí farní společenství, 
vám chci podat několik informací o průběhu voleb do Pastorační rady. PR se od svého druhého 
funkčního období ustanovuje na dobu 4 let. Volební právo má každý věřící katolík starší 18 let, 
příslušející trvalým bydlištěm do farnosti. Být zvolen, má právo každý, kdo má sám právo volit a 
který je ochoten a schopen plnit úkoly PR. 
 Prvním krokem ve volebním procesu je, že farář svobodně jmenuje volební komisi. Pro 
letošní volby je jmenována komise ve složení: Karel Bednář, František Severin, Josef Němeček – 
všichni z Dolní Čermné, Jan Moravec z Verměřovic, Václav Beneš z Petrovic a Vladislav 
Macháček z Horní Čermné.  
 Dále každý člen farnosti (s právem volit) může podat návrhy kandidátů (s právem být 
zvolen). V naší farnosti se návrhy budou podávat v týdnu od 25. října do 6. listopadu 2011 
včetně. Je možné navrhnout od 1 do 9 kandidátů. Pro postup do 2. kola musí být dotyčný 
kandidát alespoň dvakrát navržen. Písemné návrhy – na jakémkoli důstojném listě papíru - 
přijímá fará ř, členové volební komise nebo je možné je vhodit ve farním kostele v Dolní 
Čermné a ve filiálních kostelech ve Verměřovicích a Petrovicích, do připravené schránky. 
Volební komise potom společně posoudí, zda navržení kandidáti splňují podmínky pro právo být 
zvolen a vyžádá si od každého z nich písemný souhlas s kandidaturou nebo písemné odmítnutí 
své kandidatury. Volební komise poté, co dostane písemný souhlas navržených kandidátů, sestaví 
jedinou volební kandidátku pro celou dolnočermenskou farnost. Seznam kandidátů, termín a 
místo konání voleb  - vše bude zveřejněno nejpozději 10 dnů před volbami ohlášením při 
bohoslužbách a na vývěsce v kostele. Potom budou rozneseny volební lístky všem farníků. 
 V naší farnosti proběhnou volby v týdnu od neděle 20. listopadu do neděle 27. listopadu 
2011. Výsledky voleb budou oznámeny v neděli  4. prosince t.r. Uvedení členů PR do jejich 
funkce je naplánováno na čtvrtek 8. prosince při večerní mši svaté v 18.00 hod. ve farním kostele 
Dolní Čermné. Ve farním zpravodaji Poutník vám budeme průběžně sdělovat potřebné informace 
k těmto volbám. Případné dotazy adresujte na moji osobu. Svěřujme naši farnost i volbu její nové 
Pastorační rady do rukou našeho Pána. 
                              otec Josef 
Příležitost ke sv. zpovědi budete mít: 
v Dolní Čermné ve středu 26. 10.  15:00 – 17:00 h. zpovídá P. Ján Kubis 
  17:00 – 18:55 h. zpovídá P. Josef Roušar 
 v pátek     28. 10.       18:00 – 18:55 h.  
v Petrovicích v sobotu   29. 10.  17:30 – 18:30 h.  
ve Verměřovicích ve čtvrtek  3. 11. 16.15 – 17.55 h.  
v Dolní Čermné v pátek       4. 11. 17.00 – 18.50 h.  
 


