
 
   

POUTNÍK      zprávy  z farnosti 
45. týden / 2006                          DOLNÍ  ČERMNÁ 
 

31. neděle v liturgickém mezidobí  -  5. listopadu 2006 
 

Bohoslužby v tomto týdnu : 
 6. listopadu -  Pondělí - 31. týdne v mezidobí 
  18.00 Dolní Čermná  -  za Huberta Klekara a manželku 
 8. listopadu -  Středa - 31. týdne v mezidobí 
   18.00 Dolní Čermná   - za rodinu Kopeckých, Ulrichovu, Bouchalovu a Felklovu 
 9. listopadu -  Čtvrtek - Svátek Posvěcení lateránské baziliky 

 6.45 Dolní Čermná  -  na dobrý úmysl 
10. listopadu -  Pátek - sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 
  19.00 Dolní Čermná   - za Josefa a Alžbětu Janků a celý rod 
11. listopadu -  Sobota - sv. Martina, biskupa 
  17.00 Petrovice   -  na poděkování Pánu Bohu za dar života s prosbou o další Boží  
      ochranu a požehnání 
  18.30 Verměřovice  -  za Josefa Režného a manželku 
12. listopadu  -  Neděle  - 32. v liturgickém mezidobí 
V naší farnosti slavíme Výroční den posvěcení farního kostela sv. Jiří v Dolní Čermné 
Dolní Čermná  -       7.30 h.   -  za Bohumíra Vencla  
Dolní Čermná -     10.00 h.   -  za všechny živé i zemřelé farníky 
Sbírka dnešní neděle je věnována na opravu oken a dveří farního kostela sv. Jiří 
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 6. 11. nácvik zpěvu na dětské bohoslužby 16.15 h. fara Dolní Čermná 
čtvrtek 9. 11. úklid farního kostela před posvícením 15.00 h. kostel Dolní Čermná 
čtvrtek 9. 11. Ekumenické setkání nad Písmem sv. 18.30 h. fara Dolní Čermná 
pátek 10.11. farní knihovna  

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

fara Dolní Čermná 
fara Dolní Čermná 

pátek 10.11. rytmická mše svatá pro mládež 19.00 h. kostel Dolní Čermné 
pátek 10.11. zkouška chrámového sboru 19.45 h. kostel Dolní Čermné 
pátek 10.11. setkání mladých 20.00 h. fara Dolní Čermná 
sobota 11.11. schůzka ministrantů 9.00 h. fara Dolní Čermné 
 

Lektorská služba : 12. 11.   Neděle    -    32. v liturgickém mezidobí 
       Dolní Čermná -  7.30 h.     -  Havlíčkovi  č. 341 

        Dolní Čermná -  10.00 h.   -  Müllerovi  č. 177 



Informace - následující týden 
-   Ve čtvrtek  9. listopadu t.r. odpoledne od 15.00 hodin budeme uklízet farní kostel v Dolní 
Čermné před posvícením. Za vaši ochotnou pomoc při tomto velkém úklidu i všech běžných 
úklidech všech kostelů naší farnosti vám upřímně děkuji.  
      
-   Setkání nad Písmem svatým. Pod tímto názvem se uskuteční ve čtvrtek  9. listopadu 2006 
ekumenické setkání farníků z Českobratrské církve evangelické v Horní Čermné  a věřících naší 
farnosti Dolní Čermná. Začátek sekání bude od 18.30 hodin na faře v Dolní Čermné. Všichni jsou 
srdečně zváni.  
 
-  Na sobotu 11. listopadu 2006 dopoledne je naplánováno Vikariátní kolo Diecézní biblické 
olympiády. Toto kolo proběhne na děkanství v Ústí nad Orlicí od 9.30 hodin. Za naši farnost se 
této soutěže zúčastní nejúspěšnější družstva z našeho farního kola. V kategorii  „začátečníci“ první 
družstvo tvoří soutěžící Miriam Syková, Daniela Moravcová a Anežka Moravcová a druhé družstvo 
Magdaléna Motlová, Magdaléna Pecháčková a Barbora Pecháčková. V kategorii „mírně pokročilí“ 
pokračuje družstvo ve složení Tomáš Macan, Marta Majvaldová a Jan Majvald a druhé družstvo ve 
složení Beáta Dombajová, Marie Moravcová st. a Bohuslava Syková. Všem soutěžícím přeji dobré 
umístění a radost z nových poznatků o Písmu svatém.  
           otec Pavel 
 
Odklízení případného sněhu okolo farního kostela v Dolní Čermné: 
  týden         skupina 
     6. 11.  -  12.11. 2006 1.     Filáček Václav, Moravec Stanislav, Bednář Karel 
    13.11.  -  19.11. 2006 2.     Macháček Karel, Macháček Jiří 
    20.11.  -  26.11. 2006 3.     Kunert Tomáš, Řehák Vladislav, Řehák Martin 
    27.11.  -   3. 12. 2006 4.     Faltus Robert, Vašíček Pavel, Faltus Ondřej 
     4. 12.  -  10.12. 2006 5.     Macháček Tomáš, Hejl Miroslav, Jansa Radek 
    11.12.  -  17.12. 2006 1.     Filáček Václav, Moravec Stanislav, Bednář Karel 
    18.12.  -  24.12. 2006 2.     Macháček Karel, Macháček Jiří 
    25.12.  -  31.12. 2006 3.     Kunert Tomáš, Řehák Vladislav, Řehák Martin 
       1. 1.  -     7. 1. 2007 4.     Faltus Robert, Vašíček Pavel, Faltus Ondřej 
       8. 1.  -   14. 1. 2007 5.     Macháček Tomáš, Hejl Miroslav, Jansa Radek 
 
Skupinky na odklízení sněhu jsou ponechány podle rozpisu z minulé zimy. Pokud by se našel 
někdo další, kdo by se mohl zapojit při odklízení sněhu, bude jeho pomoc vítána.  
            
K zamyšlení 
Jenom Bůh může dát víru, ale ty o ní můžeš dát svědectví.  
Jenom Bůh může dát naději, ale ty můžeš vlít naději svým bratrům.  
Jenom Bůh může dát lásku, ale ty můžeš naučit milovat. 
Jenom Bůh může dát pokoj, ale ty můžeš zasévat jednotu. 
Jenom Bůh může dát sílu, ale ty můžeš být oporou.  
Jenom Bůh je cesta, ale ty ji můžeš ukázat ostatním.  
Jenom Bůh je světlo, ale ty ho můžeš zapálit v lidských očích.  
Jenom Bůh je život, ale ty můžeš v ostatních vzkřísit touhu žít.  
Jenom Bůh může udělat to, co se zdá nemožné, ale ty můžeš udělat to, co je možné.  
Jenom Bůh sám sobě stačí, ale raději spoléhá na tebe.  
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