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30. neděle v liturgickém mezidobí -  25. října 2009 

 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ     - 26. října 
30. týdne v mezidobí 

 
 

ÚTERÝ         - 27. října 
30. týdne v mezidobí 

  7.30   mše sv.  v Dolní Čermné   
            za rodiče Majtánovy, dceru, zetě a duše v očistci             

STŘEDA      - 28. října 
Svátek Šimona a Judy, apoštolů 

Státní svátek 

  8.30   Dětské klubíčko na faře v Dolní Čermné 
18.00   mše sv.  v Dolní Čermné   
             

ČTVRTEK  -  29. října 
30. týdne v mezidobí 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné       
 

 
PÁTEK        - 30. října 

Výročí posvěcení katedrály  
Sv. Ducha v Hradci Králové 

16.00 - 17.00  farní knihovna na faře v Dolní Čermné 
17.00 - 18.55 příležitost ke svátosti smíření v kostele v D.Čermné 
19.00   mše sv. v Dolní Čermné  
            za rodinu Holečkovu a duše v očistci             

 
SOBOTA      - 31. října 
30. týdne v mezidobí 

  9.00   generální úklid farního kostela a jeho okolí v Dolní Čermné  
          před posvícením  
17.00   mše sv. v Petrovicích   
            za Josefa Majvalda, manželku a oboje rodiče 

 
NEDĚLE  -  1. listopadu 

Slavnost  
VŠECH SVATÝCH 

 
 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné           /lektorská služba Bláhovi 457/
            za Bohuslava a Anežku Pecháčkovy a jejich rodiče 
  9.00   mše sv. ve Verměřovicích 
          za Karla Faltuse, manželku, rodiče a sourozence 
10.30   mše sv. v Dolní Čermné        /lektorská služba Málkovi 180/
          -  za farníky 
16.00   „Dušičková pobožnost“ na hřbitově ve Verměřovicích   

 

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI  
V neděli 1.11. odpoledne a v pondělí 2.11. po celý den je možné, při návštěvě kteréhokoliv kostela, 
získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. 
zpověď – je možné ji přijmout v týdnu před nebo také po 1.11. a 2.11., sv. přijímání, modlitba na úmysl 
Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.  
Od 1. do 8. listopadu je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, 
přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za 
zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. 

Upozorňujeme věřící, že jednotlivé přímluvy za zemřelé budou vyvěšeny na všech kostelech  
ve venkovních vývěskách. Při pobožnostech se jmenovitě číst nebudou. 



Přání biřmovancům 
Milí biřmovanci,  
chvíle, na kterou jste se delší čas připravovali je za vámi. Přijali jste svátost biřmování, 
svátost křesťanské dospělosti. Ať v síle Ducha svatého dokážete prožít svůj život co 
nejlépe. Ať máte sílu a odvahu jít někdy proti proudu ostatních. Nebojte se být takoví, 
jaké vás chce mít Bůh. Sice to něco stojí, ale Pán dává také potřebnou sílu.   
                                                                          Ať vám k tomu Pán žehná.       o. Josef 
Drazí farníci,  
chci vám touto formou poděkovat za vaši pomoc při přípravě slavnosti biřmování. Vám všem, kteří jste 
se zapojili, každý podle svých možností. Děkuji za váš čas, který jste věnovali úklidu a výzdobě 
kostela. Velké poděkování patří panu kostelníkovi, varhaníkům, chrámovému sboru, ministrantům. 
Děkuji těm, kdo připravili orlovnu, kdo připravili pohoštění a starali se o obsluhu otce biskupa a 
biřmovanců. Všem vám Pán Bůh zaplať.  Svůj velký podíl na uskutečnění biřmování má otec Pavel 
Seidl, který zahájil přípravu a vedl téměř všechna setkání s biřmovanci. Na samotné slavnosti nemohl 
být přítomen, proto zaslal biřmovancům dopis. 
 
Drazí biřmovanci, 
vděčím vašemu otci Josefovi a vám všem za milé pozvání na vaše biřmování. Měl jsem z něho 
opravdovou radost. Vzhledem ke svým nedělním povinnostem v chlumecké farnosti, jsem ale viděl 
jako vhodné odložit svoji návštěvu v Dolní Čermné až na neděli 8. listopadu, kdy budete ve farnosti 
slavit posvícení a požehnání obecního praporu.  
Určitě pan biskup Dominik vám v promluvě před vlastním udílením svátosti biřmování poví mnoho 
podnětného, co vás osloví právě v souvislosti s touto svátostí. Já bych vám chtěl poblahopřát, že jste 
měli odvahu se na biřmování před časem přihlásit, podstoupit přípravu a především přijmout výzvu 
k osobnímu svědectví vaší konkrétní víry, naděje a lásky. Kdysi spolubratr Václav Vacek, váš rodák, 
během jedné vikariátní konference řekl, že pokřtěný dospělý člověk, který ještě nepřijal svátost 
biřmování, je vlastně duchovní trpaslík. Teprve přijetím biřmování může duchovně dorůst. Biřmování 
ukončuje proces iniciace každého pokřtěného, ale současně je jakýmsi novým jarem v životě věřícího 
člověka. I když počasí je již zimní, přeji vám všem, abyste prožili na sobě ono blahodárné vanutí 
Ducha svatého, které ve vás podnítí onen letniční žár Boží lásky k člověku. Když se otevřete Božímu 
Duchu a bezvýhradně se svěříte jeho jedinečné a neomylné režii, budete i vy požehnanými svědky 
Jeho evangelia v každé životní situaci. 
Pán vám všem žehnej. Jsem s vámi spojen v modlitbě a v jednom společenství Kristovy církve. 
           Pavel Seidl 
 

Zprávy z farnosti: 
-  Po změně letního času na zimní od neděle 25. října t.r. dochází ke změně času večerních 
bohoslužeb v naší farnosti. V úterý a ve středu bude večerní mše sv. ve farním kostele v Dolní Čermné 
od 18.00 h. a v sobotu ve Verměřovicích nebo v Petrovicích od 17.00 h. Čas pátečních bohoslužeb 
zůstává po celý rok v 19.00 h. Místo nedělní odpolední mše sv. na Mariánské Hoře se bude konat 
dopolední mše svatá v 10.30 h. v Dolní Čermné, která bude o nedělích 25.10., 22.11. 6.12. a 20.12. 
2009 zaměřená pro děti. V následujícím roce budou mše sv. pro děti v neděli jednou za čtrnáct dnů.    
-   V sobotu 31. října 2009 od 9.00 hodin dopoledne se uskuteční generální úklid farního kostela a 
jeho okolí v Dolní Čermné. Na úklid venku si vezměte nářadí. Za vaši pomoc při tomto velkém úklidu 
i při všech běžných týdenních úklidech všech kostelů naší farnosti, vám upřímně děkujeme „Pán Bůh 
zaplať“!  
-  S přicházejícím měsícem listopadem je potřeba opět vytvořit skupiny mužů, kteří se budou během 
zimy starat o úklid sněhu kolem kostela v Dolní Čermné. Minulou zimu se zapojilo 13 farníků v 5 
skupinách. Pro následující zimní období počítáme s pomocí již zmíněných farníků. Pokud by se někdo 
z nich nemohl zapojit, ozvěte se. Tímto také prosíme i další, nové pomocníky, aby se přihlásili na 
odklízení sněhu okolo farního kostela.  Přihlaste se do 5.11. 2009.   
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