
 
POUTNÍK      zprávy  z farnosti 
26. týden / 2006    DOLNÍ  ČERMNÁ 

 
12. neděle v liturgickém mezidobí  - 25. června 2006 

 

Bohoslužby v tomto týdnu : 
 26. června-   Pondělí -  12. týdne v mezidobí, mše sv. pro děti 
  18.00 Dolní Čermná  - za Antonína Junka, manželku, oboje rodiče a sourozence  
 27. června -  Úterý  -  sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve 
 28. června -   Středa  -  sv. Ireneje, biskupa a mučedníka 
   19.00 Dolní Čermná  -  za Marii a Vojtěcha Venclovy, dva syny a snachu 
 29. června -   Čtvrtek -  Slavnost  SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ  
   19.00 Dolní Čermná  -  za Josefa Vašíčka, syna Petra a vnuka 
 30. června -   Pátek  -  12. týdne v mezidobí 
  19.00 Dolní Čermná  -  za rodiče Formánkovy a jejich sourozence 
 1. července -  Sobota -  12. týdne v mezidobí                                                                                              
  19.00 Verměřovice  -  na poděkování Pánu Bohu a P.Marii za ochranu a pomoc 
2. července  - 13. v liturgickém mezidobí,  
Dolní Čermná -   7.30 h. -  za Bohuslava Pecháčka, rodiče a bratra 
Petrovice  -   9.00 h. -  za Marii Markovou, manžela a vnučku 
Mariánská Hora - 16.00 h. -  za Miloslavu Fabiánkovu, manžela a syna 
Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít : 
ve farním kostele se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté.   
 

Lektorská služba: 
2. 7.  - 13. neděle v liturgickém mezidobí   -      7.30 h.   - Kužílkovi č. 202 HČ 

   na Mariánské Hoře       -    16.00 h. - Macháčkovi ml. č. 180 HČ 
 

Pozvání 
Zveme všechny děti a jejich rodiče na poslední mši svatou pro děti v tomto školním roce a na 
zakončení školního roku  v pondělí  26.6. 2006. Bližší informace jsou v tabulce Akce ve farnosti. 
 

Upozornění 
V kostele v Dolní Černmé si můžete objednat fotografie z biřmování z 11.června 2006. Snímky jsou 
k prohlédnutí na stole uprostřed farního kostela v blízkosti Božího hrobu. Prosíme, objednejte si 
fotografie co nejdříve.  
 

Akce ve farnosti : 
pondělí 26. 6. nácvik zpěvu na dětské bohoslužby 

mše svatá pro děti 
zakončení školního roku pro děti  
a jejich rodiče  

16.15 h. 
18.00 h. 
po mši sv. 

fara Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 
fara Dolní Čermná 

čtvrtek 29. 6. Dětské klubíčko 9.00 -11.00 fara Dolní Čermná 



BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 2006 
Otec biskup Dominik Duka OP k příležitosti Roku Písma svatého v královéhradecké diecézi 
vyhlašuje Diecézní biblickou olympiádu. Tématem 1. ročníku budou EVANGELIA.  
Předběžná pravidla pro průběh vlastní olympiády:  

1. Celodiecézní biblická soutěž ve třech kolech: farní, vikariátní a diecézní. 
2. Soutěží se ve tříčlenných družstvech. K platnosti kola jsou třeba alespoň dvě soutěžící 

družstva v jedné kategorii. 
3. Počet kategorií je tři, bez ohledu na věk: Začátečníci - u nich se nepředpokládají znalosti 

kromě těch nejzákladnějších, které lze často slýchat v kostele při mši svaté. Předpokládá se 
chuť něco více se o Písmu svatém dozvědět a případně se nechat získat pro jeho pravidelnou 
četbu. Mírně pokročilí - předpokládá se, že účastník pravidelně naslouchá četbě Písma 
svatého alespoň při nedělních bohoslužbách, případně si v něm sám čte, ale nemá žádné 
odbornější vzdělání. Kromě toho, že se prostřednictvím otázek leccos nového dozví nebo 
bude upozorněn na možné pohledy zkoumání Písma sv., se prověří i jeho základní znalosti. 
Předpokládá se schopnost hledat v evangeliích podle zadaného odkazu. Pokročilí - 
předpokládá se trvalejší zájem a soukromá četba Písma svatého nebo návštěva vzdělávacích 
kurzů, biblických hodin, absolvování teologického nebo biblického studia. Otázky ověří 
znalosti a schopnost hlubšího vhledu do souvislostí mezi Písmem svatým a životem.  

4. Každé kolo bude mít dvě části: 1. část: písemný test, který bude obsahovat po jedné otázce 
z daných disciplín. Test soutěžící řeší individuálně, získanými body přispívá svému 
družstvu.  2. část: ústní kolo formou soutěže Riskuj – tříčlenné družstvo si volí disciplínu, 
z každé si vybírá jednu otázku za 100, 200, 300, 400 nebo 500 bodů. Má určený čas na 
přípravu odpovědi, při které členové družstva spolupracují, odpovídá jeden z nich. Každé 
družstvo si vybere střídavě po jedné otázce v minimálně pěti disciplínách.  

5. Do vikariátního kola se postupuje na základě úspěchu ve farním kole. Počet postupujících 
družstev určí okrskový vikář po poradě s kněžími podle velikosti jednotlivých farností 
předem. Farnost, která neuskutečnila farní kolo, nemůže do vikariátního kola vyslat po 
jednom družstvu v každé kategorii. 

6. Do diecézního kala mohou z každého vikariátu a každé kategorie postoupit dvě tříčlenná 
družstva.  

7. Diecézní kolo se bude konat v sobotu 25. listopadu v Hradci Králové. Farní a vikariátní 
kola musí proběhnout před tímto termínem.  

8. Na základě zkušeností s 1. ročníkem této olympiády a jejího přijetí ve farnostech budou 
následovat další ročníky v následujících letech zaměřené na další knihy Písma svatého.  

Jako přípravu doporučujeme prázdninovou četbu evangelií  a vyhlašujeme farní anketu na 
téma:   Který příběh, text nebo verš z evangelií mne (nás) zaujal?  
Své anketní lístky s vybraným úryvkem můžete během prázdnin doručit na faru nebo osobně předat 
otci Pavlovi. Bližší informace si mohou zájemci vzít na stolku u vchodu do kostela v Dolní Čermné, 
popř. i v dalších kostelech naší farnosti. 
 

DESATERO NA PRÁZDNINY 
1. Rozluč se se svými rodiči a přáteli, ale ne s Bohem. 
2. Nezapomeň si vzít nejen všechny potřebné věci, ale i něco pro svou duši. 
3. Obuj si boty, které ti vydrží na cestu do kostela. 
4. Choď po všech křižovatkách a cestičkách, ale nezapomeň na cesty Boží. 
5. Smetí dávej pod kameny a do odpadkových  košů, ale ne do své duše. 
6. Na cestě neházej kameny, ale úsměvy. 
7. Až si nasadíš barevné brýle, ať ti nezacloní Boha. 
8. Nasyť žaludek, nenech však hladovět duši.  
9. Choď nejen podle turistických značek, ale i podle Božích přikázání.  

    10.   Vrať se z prázdnin zdravý, ale i lepší. 
 

Poutník  -  vydává :  Římskokatolická farnost            Změny ve vydání jsou vyhrazeny !! 
                             561 53  DOLNÍ ČERMNÁ 1 ,  č. tel.: 465 393 149 


