
 
 

POUTNÍK      zprávy  z  farnosti 
41. týden / 2006            DOLNÍ  ČERMNÁ 
 

27. neděle v liturgickém mezidobí  - 8. října  2006 
 
 

Bohoslužby v tomto týdnu: 
9. října -   Pondělí -  27. týdne v liturg. mezidobí 
  18.00 Dolní Čermná  -  za Cyrila Vránu a celou rodinu 
11. října - Středa  -  27. týdne v liturg. mezidobí 
  18.00 Dolní Čermná  -  za rodinu Křivohlávkovu a Uhrovu 
12. října - Čtvrtek -  sv. Radima, biskupa 
    6.45 Dolní Čermná  -  za Vincence Nováka, rodiče, manželku  
      a zemřelé z celé rodiny 
13. října - Pátek  -  27. týdne v liturg. mezidobí,  
  19.00 Dolní Čermná  -  za Anežku a Rudolfa Fajtovy a syna  
14. října - Sobota  -  sv.Kalista I., papeže a mučedníka 
  17.00 Petrovice  -  za Petra a Boženu Bednářovy a Ludmilu Junkovou 
15. října -  Neděle  -   28. v liturgickém mezidobí  
Dolní Čermná   -       7.30 h.   -  za rodinu Vávrovu a Cejnarovu 
Verměřovice   -       9.00 h.   -  za Josefa Mlynáře, syna a rodinu Stejskalovu 
Mariánská Hora   -     16.00 h.   -  za Václava a Marii Vondrovy a syna Rudolfa 
 
Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít : 
ve farním kostele se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté.  
 

Akce ve farnosti v tomto týdnu: 
pondělí 9. 10. nácvik zpěvu na dětské bohoslužby 16.15 h. fara Dolní Čermná 
pondělí 9. 10. náboženství pro středoškoláky 19.00 h. fara Dolní Čermné 
čtvrtek 12. 10. jednání Pastorační rady farnosti 19.00 h. fara Dolní Čermná 
pátek 13. 10. farní knihovna  

Opisování Bible v naší farnosti 
16.00 -17.00 h.
16.00 -17.00 h.

fara Dolní Čermná 
fara Dolní Čermná 

pátek 13. 10. zkouška chrámového sboru 19.45 h. kostel Dolní Čermné 
sobota 14. 10. schůzka ministrantů 9.00 h. fara Dolní Čermné 
 
Lektorská služba :          
15. 10.  - 28. neděle v mezidobí  Dolní Čermná        -   7.30 h.   -  pan K. Štěpánek č. 221 
                Mariánská  Hora   - 16.00 h.   -  Vašíčkovi č. 349 
 



Farní kolo Diecézní biblické olympiády 
      V pondělí 2.10.2006 jsme mohli v naší farnosti prožít zajímavý večer při Farním kole Diecézní 
biblické olympiády. Pro větší počet soutěžících jsme místo plánovaného farního sálu využili 
společenskou místnost v suterénu orlovny v Dolní Čermné. Do soutěže se přihlásilo 27 
soutěžících, kteří vytvořili 9 tříčlenných družstev. Nejnáročnější úkol měla porota, která 
zodpovídala za správné hodnocení odpovědí a za spravedlivý průběh celého soutěžního zápolení.  
Tuto službu poroty na sebe vzali Eva Jansová, Zdeněk Macháček ml. a předsedou poroty se podle 
pravidel soutěže stal otec Pavel. Při soutěži družstev bylo potřeba promítnout na větší bílou plochu 
okno s názvy 18-ti soutěžních disciplín a každá disciplína obsahovala 5 otázek. Promítací zařízení 
připravil a při samotné soutěži obsluhoval Zdeněk Macháček ml. Nástěnku na hodnocení soutěže 
připravila a jako zapisovatelka se osvědčila Anna Motlová st. Zázemí s občerstvením obsluhovala 
Lenka Jurenková. Soutěž moderovala sestra Ludmila. Všem, kteří pomáhali s přípravou  a jakkoliv 
přispěli, patří velký dík.  
     Celý soutěžní večer měl dvě kola. V prvním kole soutěžící psali test. Body, které každý 
jednotlivý soutěžící získal, připadly jeho družstvu. Druhé kolo se skládalo ze soutěže družstev. 
Nejdříve vyzkoušela své znalosti 3 družstva v kategorii „Začátečníci“ a potom 6 družstev 
v kategorii „Mírně pokročilí“. Jsem přesvědčena, že soutěž splnila své poslání a všichni zúčastnění 
prokázali odvahu a někteří velmi dobré znalosti. Přišli si zasoutěžit, osvěžit a prohloubit svoje 
znalosti z Písma sv. Každé družstvo a každý jednotlivý soutěžící si zaslouží poděkování za ochotu 
přispět ke společnému dílu a také za to, že se „nebáli jít s kůží na trh“.  
      V kategorii „ZAČÁTEČNÍCI“ se družstva umístila: 

1. Miriam Syková, Daniela Moravcová, Anežka Moravcová 
2. Magdaléna Motlová, Magdaléna Pecháčková, Barbora Pecháčková 
3. Kristýna Marková, Veronika Pecháčková, Kristýna Moravcová 

      V kategorii „MÍRNĚ POKROČILÍ“ se družstva umístila: 
1. Tomáš Macan, Jan Majvald, Marta Majvaldová 
2. Beáta Dombajová, Marie Moravcová st., Bohuslava Syková 
3. Ludmila Marešová, Růžena Macháčková, Ladislav Pecháček 
4. Anna Motlová ml., Marie Pecháčková, Terezie Pecháčková 
5. Marie Marková st., Ludmila Marková, Anna Marková 
6. Kateřina Macháčková, Josef Dombaj, Jan Marek 

Z každé kategorie postupují první dvě družstva do vikariátního kola, ve kterém budou 
reprezentovat naši farnost. Přejeme jim dobré umístění v dalším kole. A nám ostatním odvahu 
zapojit se příště.        sestra Ludmila 
 

PPoozzvváánníí  pprroo  mmllaaddéé  
na SETKÁNÍ MLÁDEŽE dvou vikariátů - Ústí nad Orlicí a Litomyšl. 

Setkání se uskuteční v  sobotu 14. října 2006 ve farnosti Ústí nad Orlicí od 9.30 hodin  
po celý den a večer. Podrobný program najdete na plakátcích ve vývěskách našich kostelů . 

 

Zlatá zrnka z poselství Svatého Otce Benedikta XVI. 
Nemáme všichni jakýsi strach, že když Kristu dovolíme vejít, úplně se mu otevřeme, mohlo by 
nám být vzato něco z našeho života?... Ne, kdo Kristu dovolí vejít, ten nic, vůbec nic neztratí 
z toho, co činí život svobodným, krásným a velikým. Ne, teprve v tomto přátelství se otevřou 
dveře života. Teprve v tomto přátelství vůbec vyvstanou velké možnosti lidského bytí. Teprve 
v tomto přátelství zakusíme, co je krásné a osvobozující. Proto bych chtěl dnes s velkým důrazem 
a velkým přesvědčením ze zkušenosti svého vlastního dlouhého života říci: Nemějte strach 
z Krista! Nic nevezme a dá všechno. Kdo se mu daruje, dostane všechno stokrát zpátky.      
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