
 
   

POUTNÍK      zprávy  z farnosti 

 49. týden/ 2006    DOLNÍ  ČERMNÁ  
 

1. neděle adventní   -   3. prosince  2006 

 
Bohoslužby v tomto týdnu : 

  4. prosince -   Pondělí  -   sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve - mše sv. pro děti 
   18.00 Dolní Čermná  - za Jaroslava Nágla a rodiče z obojí strany 
  6. prosince -  Středa    -  sv. Mikuláše, biskupa 
    18.00 Dolní Čermná  - za Petra Mikulu a jeho rodiče 
  7. prosince -  Čtvrtek   -  sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 
     6.45 Dolní Čermná  - za Ladislava Vacka, bratra a rodiče z obojí strany  
  8. prosince -  Pátek     -  Slavnost  PANNY MARIE, POČATÉ  
     BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 
   19.00 Dolní Čermná   -  za Rudolfa Vondru a duše v očistci 
 9. prosince -    Sobota   -   po 1. neděli adventní, duchovní obnova v naší farnosti 
   7.30 Dolní Čermná  - za Boží pomoc pro konání duchovní obnovy 
   17.00 Verměřovice -  za Bedřicha a Leoše Kroovy 
10. prosince - Neděle  -  2. neděle adventní  
Kostelní sbírka této neděle je určena na potřeby Diecézní charity. 
Dolní Čermná  -       7.30 h.   -  za živou rodinu 
Petrovice  -       9.00 h.   -  za Ladislava Bednáře, Milušku Duškovou a duše v očistci 
Dolní Čermná -     10.30 h.   -  za Štěpánku, Marii, Ludmilu, Jarmilu, Františku a Blážu,  
       sestry Mikulovy 
 

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 
 

4. 12. nácvik zpěvu na dětské bohoslužby 
mše svatá pro děti 

16.15 h. 
18.00 h. 

fara Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 

čtvrtek 7. 12. jednání Pastorační rady farnosti 19.00 h. fara Dolní Čermná 
pátek 8. 12. farní knihovna  

Opisování Bible v naší farnosti 
rytmická mše svatá pro mládež 
setkání mladých 
zkouška chrámového sboru 

16.00 -17.00 h.
16.00 -17.00 h.

19.00 h. 
20.00 h. 
19.45 h. 

fara Dolní Čermná 
fara Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 
fara Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 

sobota 9. 12. Duchovní obnova farnosti   
  
Odklízení případného sněhu okolo farního kostela v Dolní Čermné: 
V týdnu od: 4.12. -  10.12. 2006 :   Macháček Tomáš, Hejl Miroslav, Jansa Radek 



AADDVVEENNTTNNÍÍ  DDUUCCHHOOVVNNÍÍ  OOBBNNOOVVAA  

   Adventní duchovní obnovu v naší farnosti 8. a 9. prosince povede P. Vladislav Brokeš, 
administrátor z Ústí nad Orlicí.  
  Začátek bude již v pátek večer v 19.00 hodin při mši svaté pro mládež v kostele v Dolní Čermné. 
Následovat bude setkání mládeže ve 20.00 hod. na faře.    
   V sobotu ráno v 7.30 hod. se sejdeme při mši svaté v kostele v Dolní Čermné a po mši svaté budou 
následovat promluvy: v 8.30 hod., v 10.00 hod. a v 11.00 hod.  
Všechny promluvy budou v suterénu orlovny v Dolní Čermné. 
   Od 14.00 hodin bude příležitost ke svátosti smíření  v kostele v Dolní Čermné. 
   Přeji vám, abyste využili tyto chvíle společné duchovní obnovy a nechali se obdarovat Boží milostí. 
Potom se může i celý náš život stát dobou radostné bdělosti a očekávání našeho Pána.   
         otec Pavel 
 

Dopis ke sbírce 10. 12. 2006 
   Milí bratři, milé sestry, 
   na neděli 10. prosince 2006 byla vyhlášena sbírka na podporu činnosti Diecézní katolické 
charity v Hradci Králové.  
   Prosím, věnujte této sbírce pozornost. Neboť bez vaší podpory by Charita byla jen těžko 
schopna poskytovat péči a pomoc potřebným lidem v takovém rozsahu jako doposud. Také 
lidé odkázaní na péči Charity se těší na svátky Narození Páně. Někteří z nich už nemají 
nikoho a žijí osaměle. Prosím, myslete na ně nejen ve vašich modlitbách.  
   Vaše dary použijeme na podporu našich charitních zařízení a projektů, o kterých se vás 
snažíme pravidelně informovat prostřednictvím Charitních listů v IKD. 
   Svou štědrostí v těchto adventních dnech dejte prosím naději těm, kteří ji bez vaší a naší 
pomoci spíše ztrácejí… 
   Za Diecézní katolickou charitu Hradec Králové vše dobré a hluboké prožití adventu a 
Vánoc přeje         Jiří Stejskal, ředitel 
 

Lektorská služba:   8.12.   Pátek Slavnost Panny Marie 
        Dolní Čermná -     19.00 h.  - Nastoupilovi č. 303 
         10.12.   Neděle 2. neděle adventní 
       Dolní Čermná -     7.30 h.    - Filáčkovi č. 332 
       Dolní Čermná -   10.30 h.  -     Prokopovi, Eliášovi č. 329 
 

Modlitba v době adventní:  
Pán je u dveří ... 
„Procházíme adventem, místo, co advent by měl procházet námi.“   (Alois Volkmann) 
Pane, stojíš u dveří a klepeš: 
u dveří svého tvorstva, které sténá v bolestech, u dveří našeho světa, jemuž chybí mír, 
u dveří naší doby, která je plná úzkostí, u dveří své církve, která trpí rozkolem, 
u dveří naší obce, která se od tebe odvrací, a v hlouby duše po Tobě volá. 
Před dveřmi mého života, který rychle plyne a vlévá se do věčnosti. 
 
Dej nám odvahu slyšet Tvé klepání a otevřít Ti: 
Tvé klepání v zatrpklém bratru, kterému schází víra. 
Tvé klepání v dětech, které potřebují lásku. 
Tvé klepání v mladých lidech, kteří se po Tobě ptají.  
Tvé klepání v lidech starých, kteří nás potřebují. 
Tvé klepání v mnohých, kteří jsou zraňováni prostředím. 
Nedopusť, abychom Tvé klepání na naše dveře přeslechli. 
 
  Poutník  -  vydává :  Římskokatolická farnost            Změny ve vydání jsou vyhrazeny !! 
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