
VĚŽ  FARNÍHO  KOSTELA  SV. JIŘÍ  ZATÍM  NEVYDALA  TAJEMSTVÍ 
Ve čtvrtek 29. října 2015 v 10.05 hod. byla za účasti duchovního správce P. Josefa 

Roušara stavební firmou Bromach s. r. o. sňata makovice věže kostela a vyjmuta schránka, 
kde byly uloženy historické dokumenty. Makovice a schránka byly porušeny prostřelením. 
V květnu 1945 při průjezdu Rudé armády Dolní Čermnou jeden sovětský důstojník si 

z makovice udělal terč a puškou makovici 
prostřelil. Tím prostřelil i schránku 
s písemnými dokumenty. Vlivem poškození 
a vlivem klimatu došlo k poškození 
i dokumentů, kterých je 9 či 10 listů 
neznámého obsahu. Byly přiloženy další 
dokumenty složené ve formátu dopisu (není 
znám počet listů ani obsah), neboť jsou 
doslova spečeny. Dokumenty byly vyjmuty 
ze schránky 29. 10. 2015 v 11.00 hod. na 
faře. Otevírání schránky o rozměrech 10 × 7 × 16,5 cm byli přítomni: duchovní 
správce farnosti P. Josef Roušar, starosta městyse pan Petr Helekal, s.m. Ludmila 

Kubicová, SSJ, pastorační asistentka, pan Vladimír Jansa, bývalý 
kronikář městyse, pan MVDr. Václav Filáček, zvěrolékař v.v. a pan 
Miroslav Pecháček, čp. 218. 

Písemné materiály byly zabaleny v novinách, které byly vlhkostí 
poškozeny a při snaze materiály vyjmout z obalu byly téměř zničeny. 
Bude snad možné zjistit datum vydání a přečíst z útržků některé drobné 
články, s nimiž vás seznámíme později. Historické materiály jsou 

z roku 1821. Jsou natolik 
slepeny, že nebylo možné je 
mechanicky oddělit, aniž by 
se nepoškodily. Potřebovaly 
odborný zásah restaurátora. 
Proto byly odvezeny do 
restaurátorské dílny University Pardubice se sídlem v Litomyšli. Protokolárně je 
převzal vedoucí restaurátorského ateliéru pan Mgr. Radomír Slovík. Zde budou 
odborně ošetřeny, od sebe odděleny, zrestaurovány a zakonzervovány. Do data 
vložení nových materiálů do makovice, kam měly být vloženy i jejich fotokopie, se 

však nevrátily. Po navrácení zrestaurovaných listinných 
materiálů budou uloženy v archívu fary. S jejich obsahem vás 
seznámíme. 

Nové dokumenty pro příští generace vložené 
do makovice při opravě věže v roce 2015 

Je historickou praxí, že se do věží kostelů a radnic při 
jejich opravách vkládají listinné materiály, které odhalí příštím 
generacím historii, život, práci, kulturu, společenskou 
a politickou situaci současné doby a relace cen, mezd 
a důchodů. Jsou však vkládána i slova představitelů místní 
duchovní a občanské správy pro příští generace. Součástí 
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materiálů bývají vložené platné mince, drobné místní tisky a noviny. Tuto praxi povšechných informací o našem městysi pro 
budoucí generace jsme převzali; je i v našich materiálech. 

Úvodní dokument začíná pozdravem a úvodem: 
„Drazí bratři a sestry z budoucna! 
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Dobrý den! 
Ty, kdož budou po dlouhých letech otevírat makovici na věži 

farního kostela a schránku s těmito dokumenty, srdečně zdravíme 
z roku 2015. To již nebudeme mezi živými, ale nebudeme od vás 
odloučeni. Věříme v Pána Boha a chceme doufat, že budeme 
přebývat v Božím milosrdenství a budeme s vámi spojeni jako 
církev vítězná s církví putující. Prosíme, pamatujte přesto na nás 
modlitbou! Přijměte tyto dokumenty jako poselství historie naší 

doby. Přijměte i naše nemalé starosti, které přináší naše doba „vymknutá z kloubů“ v současné sekularizované společnosti 
Evropy (křesťanství odložené jako nepotřebná věc, víra, Bůh a církev opomíjeny i zesměšňovány, kult vyznávající ideologii 
útočného feminismu, homosexualismu, genderu, juvenilních zákonů, mezinárodní finanční lobby útočící na tradiční manželství 
a rodinu s cílem je rozbít přes zákonodárce, zabíjení nenarozených dětí, hrozící eutanazie, nevázaný sex a volné vztahy, 
nenormálnost se vydává za životní normu). Jen věřící a církev, vyznávající tradiční křesťanské hodnoty, se snaží předávat víru 
dětem. Nedopusťte, aby devastace těchto hodnot pokračovala. Braňte nenarozený život! Nedopusťte, aby Bůh, církev 
a křesťanství zcela vymizelo ze života společnosti, nedopusťte, aby islám ovládl Evropu! Jinak evropská civilizace nenávratně 
zmizí! Nedopusťte války a rozbroje! 

Dvě dobré zprávy: světová církev vzrůstá v Asii a Jižní Americe, křesťanů v současné době přibývá. 
A druhá: „Brány pekelné ji nepřemůžou!“, jak řekl Pán Ježíš. 

Přejeme vám svobodu, dobro, mír a pokoj!!!“ 
Dokumenty, vložené do makovice věže: 

1. Politická situace ve světě. 
2. Slovo kněze, administrátora farnosti P. Mgr. Josefa Roušara, příštím pokolením. 
3. Slovo starosty městyse pro příští generace. 
4. Biskupství, farnost, správa farnosti Dolní Čermné, farní aktivity a akce. 
5. Opravy farního kostela sv. Jiří od r. 1948. 
6. Historie kostela sv. Jiří od počátku. 
7. Zvony farního kostela. 
8. Náboženské poměry a církevní správa farnosti – seznam farářů od r. 1720. 
9. Seznam kaplanů ve farnosti. 
10. Návštěvy biskupů ve farnosti Čermná – Dolní Čermná. 

11. Historie biřmování ve farnosti. 
12. Historie kostelního pěveckého sboru. 
13. Varhaníci a regenschori na kůru farního kostela. 
14. Návrhy budování nového hřbitova v našem městysi. 
15. Vzpomínka na dlouholetého pana faráře P. Čeňka Ptáčka (působil v D. Čermné 55 let). 
16. Historie poutního kostela Narození P. Marie na Mariánské hoře. 
17. O městysi Dolní Čermné v roce 2015: popis městyse, obyvatelstvo, správa městyse, spolky a jejich aktivity, politické 

strany, podnikatelé, zdravotnictví, školství a kultura. 
18. Evropská unie – struktura. 
19. Současné ceny základních potravin a energií, mzdy, důchody. 
20. Přiložené vydané publikace: 

„Čermenské obrázky“ (1995) – pověsti, báje a příběhy. 
„Drobné sakrální stavby“ (2003) – kříže, kapličky, obrazy, Boží muka v D. Čermné. 
„100 let Jednoty Orla v Dolní Čermné“ (2013). 
Současné pohlednice Dolní Čermné. 

21. Vložené tiskoviny: Katolický týdeník, Orlické noviny, Nový hlas, Vlastivědné listy Pardubického kraje, Poutník, 
Dolnočermenský zpravodaj, Hnutí pro život ČR. 

22. Vložené kovové mince platné v r. 2015: 1,- 2,- 5,- 10,- 20,- 50,- Kč. Haléře byly zrušeny. 
Bankovky 100,- 200,- 500,- 1000,- 2000,- a 5000,- Kč. Jsou papírové a nejsou přiloženy. 
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Ceny zboží a služeb jsou sice uváděny až na haléře, na celé Kč jsou však zaokrouhlovány při součtu. 

Materiály zpracoval, připravil a napsal z pověření kněze Vladimír Jansa (*1938), Dolní Čermná č. 7, bývalý kronikář 
městyse. 

Současné listinné materiály a přílohy byly v pátek 5. listopadu 2015 ve 14.45 hod. na faře vloženy do dvou měděných 
tubusů za přítomnosti duchovního správce P. Mgr. Josefa Roušara, pastorační asistentky s.m. Ludmily Kubicové a p. Vladimíra 
Jansy. Tubusy byly vodotěsně uzavřeny za přítomnosti P. Mgr. Josefa Roušara a v úterý 10. 11. 2015 během dopoledne 
vyzdviženy na věž kostela. 

Vladimír Jansa 

UTRPENÍ LIDÍ VE VÁLEČNÝCH ZÓNÁCH ČI NA ÚTĚKU PŘED VÁLKOU 
„Při příležitosti nadcházejícího Jubilea milosrdenství se obracím se svou výzvou k farnostem, řeholním komunitám, 

klášterům a poutním místům celé Evropy, aby vyjádřily konkrétní rozměr evangelia a přijaly rodinu uprchlíků“, to jsou slova 
papeže Františka po modlitbě Anděl Páně 6. září 2015. 

Sýrie 
„Před rokem a půl jsme byli doma čtyři. Byli jsme velmi pěkná rodina a byli jsme vděčni za náš život a přijímali jsme 

všechno, co přicházelo. Najednou jsme však zůstali dva, protože na náš dům spadla raketa a přišli jsme o to nejcennější: o naše 
dvě děti. Antoun a Michael odešli do nebe a už jsme je neuviděli ani mrtvé. Náš život se naplnil bolestí. Mnoho lidí přišlo 
o děti, nejen my. Pak jsme poznali krásnou rodinu, která s námi zůstala ve zkoušce, v radosti i bolesti – rodinu společenství, 
které s námi všechno neslo, podporovalo nás, a které je více než naše vlastní rodina.“ 

Abboud 
„Antoun a Michael byli to nejcennější, co jsme měli. Najednou jsem se ocitla bez dětí. Bylo to velmi těžké. Ptala jsem se: 

Kde je Bůh? Proč si je Bůh vzal? Čím jsem si to zasloužila? Děkuji Bohu, že nám poslal další dítě. Nic nemůže nahradit 
Antouna a Michaela, ale tento nový syn mi pomohl vyjít ze sebe. Děkuji Bohu též za to, že mi poslal druhou rodinu – fokoláre.“ 

Soha 
„Každý den chodím do práce za padání bomb. Když jsem den za dnem viděla před sebou umírat lidi, cítila jsem, že máme 

odejít, i když se nám nechce, protože máme rádi svou zemi, svou čtvrť. Ale když s dětmi vidíme bombardování a musíme 
chodit mezi bombami… Chtěla jsem více poznat fokoláre a otevřela jsem jednu knížku od Chiary Lubichové. Vyprávěla, jak 
v krytech otvírali evangelium a objevovali, že mají přinášet lásku. Tak jsem se naučila každý den otvírat evangelium, abych 
poznala, co mám dělat, jak mám žít. V této atmosféře smrti, kdy se loučíme ať s malými dětmi či starými lidmi, zabitými 
kulkou nebo raketou, cítím každý den povolání k tomu, abych žila a zintenzivňovala lásku. Prosím vás, abyste se více modlili 
za Sýrii.“ 

Vivian 
„Nikdy jsem nemyslel na to, že bych odtud odešel, ale v posledních dvou měsících jsem o tom začal uvažovat. Slyším, jak 

se mě můj čtyřapůlletý syn ptá, jestli budeme žít v zemi, kde létají kulky a smrt. Má dvouapůlletá dcera se velmi bojí výbuchů, 
a když slyší nějaký hluk, pláče a ručkama si zakrývá uši… My bychom neměli žít ve strachu. Nechtěl bych opustit zem, kde 
jsem se narodil a žil. Moje země je pro mne posvátná. (…) Ale každý den vidím smrt. (…) To všechno mne vedlo k tomu, 
abych uvažoval o vycestování, abych umožnil svým dětem žít bez bomb, bez pohledu na smrt, aby viděli život, pěkný život.“ 

Chafic 
Propukl požár a kolibřík se rozhodl, že poletí do blízkého jezera pro kapku vody a tou bude požár hasit. Lev se na něj 

rozzlobil: „Co to děláš, tím požár neuhasíš!“ Kolibřík odpověděl: „Dělám svou část.“ 
-BM- 
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TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA  2016  –  TISKOVÁ  ZPRÁVA  ZE  DNE 9. 11. 2015 
V prvních dvou lednových týdnech proběhne v na�ich obcích a městech tradiční Tříkrálová sbírka. Koledníci přinesou do 

na�ich domácností přání �těstí, zdraví a pokoje, předají lidem drobné dárky a informace o činnosti Charity, a v�em občanům 
nabídnou mo�nost přispět potřebným. 

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnická akce v ČR. Za 16 let své existence si získala důvěru lidí a díky ní se Oblastní 
charitě daří podporovat některé služby na Orlickoústecku. 

Ve sbírce za rok 2015 vybralo v našem regionu 504 skupinek koledníků celkem 2 309 509 Kč. 65 % z výtěžku zůstává 
Oblastní charitě a tato částka byla použita v souladu se záměry zejména na: 

- zajištění služby domácí hospicové péče, 
- zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, 
- zajištění služby odborného poradenství 
a rozšíření o nové kontaktní místo v České Třebové 
Záměry použití Tříkrálové sbírky 2016 - zajištění služeb na Orlickoústecku: 
- charitní pečovatelská služba, 
- domácí hospicová péče, 
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 
- občanská poradna, 
- centrum pod střechou v Letohradě, 
- sociální sprcha v Ústí nad Orlicí, 
- nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova v Lanškrouně, 
- rodinné centrum Kopretina Sloupnice, 
- přímá pomoc, 
- mimořádné situace, 
- fond na rozvoj současných projektů, 
- pomoc do Indie (vzdělávací projekty pro děti a mládež) 
Každá skupinka koledníků Tříkrálové sbírky má u sebe zapečetěnou pokladničku se znakem Charity ČR, průkaz 

vedoucího skupinky, na kterém je číslo shodné s číslem pokladničky, a občanský průkaz, kterým se v případě potřeby 
prokazuje. Bližší obecné informace k Tříkrálové sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz, regionální informace k TS 
a k činnosti Oblastní charity naleznete na www.uo.charita.cz a v časopise Charitní aktuality, který budou rozdávat koledníci. 

Podporou charitních služeb sbírka pomáhá konkrétním lidem. 
Díky Tříkrálové sbírce 2015 mohla Oblastní charita pomoci např.: 
● Pečující rodině Š. a pacientovi domácí hospicové péče 
Paní Š. pečovala se svými nejbližšími o svého 84letého tchána s onkologickým onemocněním. Rodině pomáhaly sestry 

domácí hospicové péče a paní Š. uvádí své zkušenosti: 
„Sestřičky k nám jezdily dvakrát denně, kdykoli jsme mohli zatelefonovat a poradit se. Ráno udělaly hygienu, pomohly mi 

přesunout dědečka na postel, poradily nám spoustu praktických věcí – jak člověka chytnout, aby ho to nebolelo, kdy dát pít 
brčkem, kdy lžičkou atd. Dědeček byl nejdřív ve stresu a nervózní, bylo pro něj těžké přijmout stav bezmocnosti, protože celý 
život byl velmi aktivní. Měl metastázy v kostech, takže sebemenší pohyb byl pro něj velmi bolestivý. Postupně se ale medikací 
bolesti zmírnily, a on se zklidňoval. Sestřičky konzultovaly jeho stav s hospicovým lékařem, kdykoli jsme jim mohli zavolat 
a poradit se, v případě potřeby přijely. Tuto péči hodně oceňovala i babička, a proto se cítila jistě. Byli jsme až překvapeni, jak 
to vše nesla klidně. 

Dědeček zemřel po třech týdnech, a zemřel tak, jak si přál – klidně, doma mezi svými. Pro nás to byly nezapomenutelné tři 
týdny. Stihli jsme si říct to, co bylo potřeba. Bylo to fajn – pro něj i pro nás. Jsme moc rádi, že jsme dědečka mohli mít doma, 
a že nám Charita pomohla. Byla to pro nás velká jistota. Všechny sestřičky byly úžasné, měli jsme pocit, že dědeček pro ně 
není jen pacient, ale blízký člověk. Všechny, které k nám chodily, byly nesmírně vitální, lidské, jemné, a přitom profesionální. 
Vždy si věděly rady a velmi dobře odhadovaly situaci přímo na místě… Bylo by dobré, kdyby lékaři v ordinacích tuto variantu 
rodinám nabízeli. Ne každý může zůstat doma a pečovat o svého blízkého, ale často to lidé chtějí udělat, a s Charitou to jde.“ 

● Klientům Šance pro rodinu – sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 
Pracovnice terénní sociální služby dojíždějí do rodin, jejichž členům pomáhají v různých oblastech života. Sociálním 

pracovnicím této služby se podařilo: 
- ukázat několika rodičům, jak se efektivně připravovat do školy se svým dítětem 
- zlepšit prospěch několika dětí ve škole 
- podpořit maminku se synem v hledání nového bytu, kam se mohli přestěhovat 
- posílit maminky v jejich kompetencích, aby se staly samostatnější v péči o své dítě 
- podchytit v začátcích některé problémy v rodinách a kontaktovat příslušného odborníka – psychologa, psychiatra, 

logopeda 
- pomoci několika rodinám získat přehled o svých financích a sestavit rodinný rozpočet 
- pomoci při řešení exekucí – kontaktovat věřitele, soudce apod. 

Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, Letohrad 
Iva Marková, tel. 734 769 713, markova.iva@orlicko.cz www.uo.charita.cz 
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AHOJ  DĚTI! 
První hořící svíčka na adventním věnci ohlašuje začátek adventu, toho kouzelného předvánočního času. 

Slavíme první neděli adventní. Každoročně se určitě nejen malí, ale i velcí na tuto dobu těší. Je to čas příprav 
na Vánoce. Nejen těch všech příprav viditelných, ale hlavně těch, které nemusí být na první pohled vidět. Bez 
stromečku a dárků, betlému s figurkami, cukroví a vůně svíček by mohly Vánoce vypadat smutně. Ale 
mnohem smutnější by byly, kdyby v našich srdcích nebylo žádné místo pro přijetí velkého dárku, který jsme 
od Boha dostali, pro přijetí radosti z narození Božího Syna. Vždyť na tuto událost čekaly celé generace… 

Advent nám tedy nabízí potřebný čas k tomu, abychom udělali ve 
svém srdci dost místa pro narozené Děťátko. Den po dni na tom 
můžete pracovat třeba tak, že si v modlitbě vzpomenete na všechny 
děti, které nemají rodiče, nemají domov, nemají nic k jídlu. 

Pokud se vám to podaří, vybarvíte si v obrázku jeden stromek – 
symbol Vánoc, na které se připravujeme. V „hustém lese smrčků“ 
hledejte jen ty stromky, které se vzájemně nepřekrývají, a ty vybarvěte. 
Víte, kolik jich obrázek ukrývá a proč? 

(Otazníček) 
Pro starší: 

Adventní čas je doba, kdy se máme připravit na příchod Pána. 
V liturgickém roce stojí vždy adventní doba na startu, tedy celý 
liturgický rok zahajuje. Je každý rok jinak dlouhá. Tvoří ji 22 – 28 dnů, 
které jsou rozloženy mezi čtyřmi adventními nedělemi a Štědrým dnem 
(posledním adventním dnem). Ve srovnání s celým rokem to není nijak 
dlouhé období, natož pak v porovnání s celým životem. Toto 
porovnání není uvedeno náhodně. Chce zdůraznit další rovinu vnímání 
adventu, má nám připomenout jeho podstatný smysl, tedy podstatný 
smysl našeho života, že máme stále bděle čekat na Pána a na konečné 
setkání s Ním. 

K malému zamyšlení nad adventem – naším životem krásně 
poslouží část textu písně Jiřího Pavlici „Jdu já, jdeš ty, všichni jdem“. 
Třeba nám pomůže najít odpověď na otázku: Jak jdu životem já? 

Požehnaný advent! 
(EJ) 

 

Jdu já, jde� ty a v�ichni jdem 
po cestách rozličných, po stezce sobě vlastní 
je �ivot hrou a někdy básní 
pro mnohé součtem povstání a pádů 
tí�ivých změn, zakletých protikladů 
pomalým stoupáním 
na místa tichých spočinutí 

Jdu já, jde� ty a v�ichni jdem 
jde dítě, stařec, mu� a �ena 
ramena mnohých kří�em obtí�ená 
jde někdo sám jako samorost 
a hledá přítele a čeká na moudrost 
odměna cesty různě vykoupená 

Jdou mnozí lehce s úsměvem a písní 
a jiní hou�tinami klikatin a tísní 
jde někdo po zemi jako host 
a v srdci dost má místa pro radost� 
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BIBLICKÉ  POSTAVY  –  HABAKUK 
Počátek adventu, doby očekávání Mesiáše, nás vybízí, abychom do naší galerie biblických portrétů přidali několik tzv. 

„malých“ proroků, svědků naděje Izraele. Nejde o abstraktní naději, která se pohybuje dějinami a mytickými vidinami, ale 
o naději, která má reálný základ v přítomnosti. Začneme prorokem, o němž není známo téměř nic, ani přesný význam jeho 
jména Habakuk, jež snad označovalo některé vodní rostliny nebo jiné květiny. Několik narážek rozptýlených v jeho spisku 
o pouhých třech kapitolách ukazuje na chronologické umístění do doby vlády krále Joakina, Jeremiášova odpůrce, který 
nastoupil v roce 609 př. Kr. po spravedlivém a nešťastném králi Jošijáhovi, který byl zabit v bitvě faraonem Nekem. 

Nacházíme se tedy v dramatickém období dějin judského království, na prahu jeho zániku, a zaznívá nám hlas proroka 
Jeremiáše, z jehož knihy nám jako první čtení dnešní liturgie nabízí úryvek (1. neděle adventní, cyklus c – 33, 14–16). Habakuk 
říká, že Hospodin povolá „Chaldejce (tj. Babyloňany), krutý a útočný národ 
(…). Je hrozný a strašný, vyhlásí své právo a svrchovanost. Jeho koně jsou 
rychlejší než levhart, divočejší než vlci na stepi“, zatímco „jeho jezdci (…) 
vzlétnou jak orel, který se vrhá na žrádlo. Všichni se ženou za násilím, tváře 
jich všech jsou jako žhnoucí vítr, zajatce hromadí jako písek“ (1, 6–9). 

Habakuk vyniká brilantním a realistickým slohem – jeden komentátor 
napsal, že „pro harmonickou krásu některých míst a pro vznešenost 
a upřímnost řeči patří jeho knížečka k nejpřitažlivějším v Bibli.“ V křesťanské 
tradici prorok proslul větou o pouhých třech hebrejských slovech: saddiq 
be´emunato jihjej, „spravedlivý bude žít pro svou věrnost“ (2, 4). Prorokova 
věta má jednoduchý smysl: kdo důvěřuje v Boha a zůstane mu věrný, zachrání 
si život, naproti tomu „zahynul ten, kdo nebyl upřímný v duši“. Je možné, že 
svatý Pavel použil tuto větu jako syntézu a pečeť svého stěžejního díla Listu 
Římanům (1, 17) a jako skutečný základ pro teologii o ospravedlnění z víry. 
Apoštol jej pojímá takto: „Spravedlivý bude žít z víry.“ 

V krátké Habakukově knize je třeba vyzdvihnout třetí kapitolu. Podle 
názoru badatelů obsahuje prastarý hymnus, který byl zřejmě složen o tři století dříve, v 10. stol. př. Kr. Jde o silný text, který 
líčí strašné Boží zjevení, jež rozvrátí vesmír. Předchází mu hrozný předvoj, vtělený Mor, který je následován rovněž strašlivou 
planoucí Horečkou, Hospodin sám ničí zemi a rozsévá hrůzu mezi národy. Nic neobstojí před Božským Lukostřelcem, který 
vrhá světla jako střely. A na tomto pozadí zkázy vzchází autorovi jitřenka naděje a radosti: „Hospodin, Pán, je mou silou, mé 
nohy učiní podobné nohám laní a zavede mě na mé výšiny“ (3, 19). 

Uveďme jednu zajímavost: Habakuk se znovu objevil v zázračných a legendárních příbězích knihy Daniel (14, 31–42). 
Jednoho dne připravoval polévku a chystal se odnést ji žencům na pole. Jeden anděl „jej chytil za kštici vlasů a rychlostí větru 
jej přenesl do Babylónie a přemístil jej k východní jámě lvů“, kde byl Daniel. „Habakuk křičel: „Danieli, Danieli! Vezmi si 
jídlo, které ti Bůh posílá!“ Daniel se nasytil, „zatímco anděl hned přenesl Habakuka zpět do Judska“. Hezký příklad solidarity 
mezi proroky! 

(Gianfranco Ravasi, Biblické postavy) -oJ- 

PODĚKOVÁNÍ  ZA  „KRABIČKOVOU  SBÍRKU“  PRO  MISIE  ZA  ROK 2014/2015 
Od první neděle adventní 2014 do konce května 2015 se uskutečnila ve farním kostele již 18. misijní „krabičková sbírka“. 

V krabičkách umístěných na stolcích u vchodů do kostela se sešlo mnoho věcí a pomůcek, které byly odeslány oblastní Charitě 
sv. Anežky v Otrokovicích. 

Na penězích se vybralo 235,- Kč., z toho bylo odesláno 150,- Kč Nadaci Likvidace Lepry Praha, ostatní peníze byly 
použity na poštovné za složenku a balík. 

Charitě sv. Anežky České v Otrokovicích bylo odesláno: 
28 optických brýlí, 8 párů optických skel, 12 pouzder na brýle, 3 sluneční brýle, 1 krabice od bot vystřižených známek, l 

obálka telefonních karet, 1 obálka kalendáříků (kartičky), 4 náramkové hodinky (2 nefunkční hodinky vyhozeny), l sáček 
knoflíků, 1 kus modré látky s puntíky, 1 krabička čistých pohledů, 1 peněženka, 1 sáček drobných hraček, l sáček tužek, 
propisovaček a pastelek, 3 růžence a několik klubíček vlny. 

Vše, co se podařilo sesbírat a poslat prostřednictvím charity pro misie, pomůže těm, kteří trpí nemocemi, zmírní bídu 
a bude podporovat vzdělanost a víru u našich vzdálených bratří a sester v rozvojových zemích. Pamatujte, prosím, na ně také 
v modlitbách. 

Vám všem, kteří jste podpořili tuto sbírku, ať hmotně, finančně, modlitbou nebo osobní obětí, patří upřímný dík „Pán Bůh 
vám zaplať!“ za lásku a milosrdenství, které projevujete tímto způsobem! Ještě jednou vám osobně, upřímně děkuji. 

Za organizátory Vladimír Jansa 
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Lektorská  služba 
 
 

 

Příležitost  ke  svaté  zpovědi 
Dolní Čermná  středa 2. 12. 15:00 – 17:00 h.  P. Ján Kubis z D. Dobrouče

17:00 – 17:55 h. 

P. Josef Roušar 

Verměřovice čtvrtek 3. 12. 16:30 – 17:55 h. 

Dolní Čermná 
pátek 4. 12. 17:00 – 18:55 h. 
neděle   7:00 –   7:25 h. 
ostatní dny  30 minut přede mší svatou 

Petrovice sobota 12. 12. po večerní mši svaté 

Návštěva  starších  a  nemocných  farníků 
Ve středu 2. 12. 2015 ve Verměřovicích a v Petrovicích. Ve čtvrtek 3. 12. a v pátek 4. 12. v Dolní Čermné. 

Adventní pozvání 
Milé děti, sestry a bratři! 
Srdečně vás zvu na již tradiční adventní setkání naší farnosti. 

V sobotu 5. prosince 2015 ráno v 6:45 h. budeme slavit rorátní mši svatou v kostele v Dolní Čermné. Tato mše 
svatá bude zaměřená pro děti a zpěvem a hudbou ji doprovodí naše dětská schola. Kostel bude osvětlen pouze světlem svící, 
proto si vezměte, malí i velcí, svoji lampičku nebo svíci. Po mši svaté se všichni setkáme u společné snídaně na faře. Potom 
během dopoledne proběhne adventní program pro děti. 

Druhým setkáním je Adventní duchovní obnova v sobotu 12. prosince 2015. Obnovu zahájíme při mši svaté v 8 h. 
v kostele v Dolní Čermné. Dále bude následovat blok přednášek v Orlovně a na zakončení dopoledního programu se sejdeme 
opět v kostele při společné adoraci. Duchovní obnovu povede P. Radek Martinek z Pardubic. 

Těším se na vás! 
Otec Josef 

BYLA  POKŘTĚNA  A  STALA  SE  BOŽÍM  DÍTĚTEM  
v kostele v Dolní Čermné 15. 11. 2015 Tereza Macháčková z Dolní Čermné 

KŘESŤANSKY  JSME  SE  ROZLOUČILI  
v kostele ve Verměřovicích 14. 11. 2015 s paní Růženou Nastoupilovou  z Jablonného nad Orlicí 

TROCHA  HUMORU… 
 „Tati, máš dobrou paměť na tváře? ptá se syn.“ „Ano, jistě. Ale proč se ptáš?“ „Protože jsem právě rozbil 
zrcadlo, které používáš při holení.“ 
 
Neměl jsi se svou španělštinou na dovolené v Madridu potíže?“ „Já ne, ale Španělé ano.“ 
 
„Umíte plavat?“ „Ano.“ „A kde jste se tomu naučil?“ „Ve vodě.“ 

(z knihy Nezbedův humor) -oJ- 

Prosinec 2015 
Ne 6. 12. 2. neděle adventní 7.30 Marešovi 172  

10.30 Marešovi 264 HĆ 

Ne 13. 12. 3. neděle adventní 7.30 Langovi 173 
10.30 Kyšperkovi 128 

Ne 20. 12. 4. neděle adventní 7.30 Kunertovi 125 
10.30 p. Hubálkovi 61 

Pá 25. 12. Slavnost Narození 
Páně 10.30 Svobodovi 377 

So 26. 12. Svátek sv. Štěpána 7.30 Řehákovi 283 
10.30 Marešovi 409 

Ne 27. 12. Svátek sv. Rodiny 7.30 Moravcovi 267 
10.30 Macháčkovi 411 

Leden 2016 

Pá 1. 1. 
Nový rok, 
Slavnost Matky 
Boží Panny Marie 

7.30 Pecháčkovi 53 

10.30 Severinovi 342 

Ne 4. 1. 2. neděle po 
Narození Páně 

7.30 Řehákovi 283 
10.30 Macháčkovi 55 

Ne 10. 1. Svátek křtu Páně 7.30 p. Vránová 18 
10.30 Klekarovi 292 

Ne 17. 1. 2. neděle 
v mezidobí 7.30 Filipovi 67 

Ne 24. 1. 3. neděle 
v mezidobí 

7.30 Dvořákovi 406 
10.30 p. Hubálková 61 

Ne 31. 1. 4. neděle 
v mezidobí 7.30 Kunertovi 12 



Zprávy  z  farnosti 
DOLNÍ  ČERMNÁ 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 
neděle 29. listopadu 2015 

49. a 50. týden / 2015 
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BOHOSLUŽBY  A  AKCE: 
pondělí 30. 11. svátek sv. Ondřeje, apoštola   

úterý 1. 12. po 1. neděli adventní 17:30 výstav Nejsvětěj�í svátosti oltářní v Petrovicích 
  18:00 mše sv. v Petrovicích  

středa 2. 12. po 1. neděli adventní 18:00 mše sv. v Dolní Čermné 
čtvrtek 3. 12. sv. Františka Xaverského, 7:30 mše sv. v Dolní Čermné 

 kněze 16:30 výstav Nejsvětěj�í svátosti oltářní ve Verměřovicích 
  18:00 mše sv. ve Verměřovicích 

pátek 4. 12. první pátek zasvěcený úctě 17:00 výstav Nejsvětěj�í svátosti oltářní v Dolní Čermné 
 Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  

sobota 5. 12. první sobota zasvěcená úctě 6:45 rorátní mše sv. v Dolní Čermné  
 Neposkvrn. Srdce P. Marie - za děti, rodiče a za všechny rodiny 
  7:30 společná snídaně na faře a tvořivé dopoledne pro děti 
  17:00 mše sv. ve Verměřovicích  
  - za Gustava Rouse, rodiče a sourozence 

NEDĚLE 2. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:30 mše sv. v Dolní Čermné - za farníky 
6. prosince  9:00 mše sv. v Petrovicích  

  - za Karla Fajta, manželku Růženu a duše v očistci 
  10:30 mše sv. v Dolní Čermné  
  - za Pavla Faltejska, rodiče a bratra 

pondělí 7. 12. sv. Ambrože, biskupa   
úterý 8. 12. slavnost PANNY MARIE,  18:00 mše sv. v Dolní Čermné - za farníky 

 POČATÉ BEZ POSKVRNY  - doporučený svátek 
 PRVOTNÍHO HŘÍCHU   

středa 9. 12. po 2. neděli adventní 18:00 mše sv. v Dolní Čermné - za Josefa a Marii Macháčkovy
čtvrtek 10. 12. po 2. neděli adventní 7:30 mše sv. v Dolní Čermné 

   19:00 jednání Pastorační rady farnosti – uvedení nové rady 
pátek 11. 12. po 2. neděli adventní 18:30 výstav Nejsvětěj�í svátosti oltářní v Dolní Čermné 

  19:00 mše sv. v Dolní Čermné 
sobota 12. 12. po 2. neděli adventní 8:00 mše sv. v Dolní Čermné 

  Adventní duchovní obnova  - za požehnání pro duchovní obnovu farnosti 
  9:00 dopolední blok přednášek v Orlovně  
  17:00 mše sv. v Petrovicích 
  - za Mirka a Rudu Vondrovy a Pavla Filipa 

NEDĚLE 3. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  
13. prosince  9:00 mše sv. ve Verměřovicích 

- za Annu a Jana Markovy a rodiče z obojí strany 
  10:30  mše sv. v Dolní Čermné  
  - za Marii Hrdinovou, manžela Josefa, rodiče z obojí strany,  
  vnučku Marušku a Václava Zouhara 

 


