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32. neděle v liturgickém mezidobí -  8. listopadu 2009 

Výroční den posvěcení farního kostela sv. Jiří v Dolní Čermné 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ  -  9. listopadu 

Posvěcení lateránské baziliky 
 
 

ÚTERÝ  -  10. listopadu 
sv. Lva Velikého,  

papeže a učitele církve 

18.00   mše sv.  v Dolní Čermné   
            za Jaroslava Nágla a oboje rodiče 

STŘEDA  -  11. listopadu 
sv. Martina, biskupa 

 

  8.30   Dětské klubíčko na faře v Dolní Čermné 
16.45   zkouška zpěvu dětské schóly na faře v Dolní Čermné 
18.00   mše sv. v Dolní Čermné   
            za Ladislava Vacka, bratra a rodiče z obojí strany 
19.00   náboženství pro středoškoláky na faře v D. Čermné          

ČTVRTEK  -  12. listopadu  
sv. Josafata,  

biskupa a mučedníka 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné     
            za Boží pomoc a uzdravení v nemoci   
 

PÁTEK  -  13. listopadu 
sv. Anežky České, panny 

 

16.00 - 17.00  farní knihovna na faře v Dolní Čermné 
19.00   mše sv. v Dolní Čermné  
            za Ludmilu Macanovou 

SOBOTA  -  14. listopadu  
32. týdne v mezidobí 

17.00   mše sv. v Petrovicích   
            za Josefa Krátkého a oboje rodiče   

NEDĚLE  -  15. listopadu 
 

33. neděle v liturgickém 
mezidobí 

Dnes slavíme Výročí posvěcení 
kostela ve Verměřovicích 

 

DEN BIBLE 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné        /lektorská služba Filáčkovi 332/ 
            za rodinu Cejnarovu a Vávrovu 
 

  9.00   mše sv. ve Verměřovicích 
          za Václava Faltuse a rodiče 
 

10.30   mše sv. v Dolní Čermné           /lektorská služba Hejlovi 332/  
          na poděkování za dar 80-ti let života s prosbou o další Boží  
            pomoc a ochranu 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít: 
ve farním kostele se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté.   
 

Poděkování za úklid 
Děkuji všem, kdo se zúčastnili generálního úklidu farního kostela sv. Jiří a jeho okolí. Děkuji 
za provedenou práci a čas, který jste museli vynaložit. Pán Bůh zaplať. 

o. Josef 



Dopis otce biskupa Dominika Duky, OP,  
ke Dni Bible v neděli 15. listopadu 2009 

Milí přátelé, 
v květnu tohoto roku vydala Papežská biblická komise další ze svých dokumentů, tentokrát s názvem 
„Bible a morálka“. Jeho český překlad se připravuje. Svatému otci Benediktu XVI. byl při jeho nedávné 
návštěvě předán český překlad Jeruzalémské Bible. V příštím roce očekáváme exhortaci, jíž Svatý otec 
vyhlašuje výsledky biskupského synodu, který se vloni konal v Římě na téma „Boží slovo v životě a 
poslání církve“.  

Všechny tyto skutečnosti dokládají, jak velký význam má Bible pro náš život. A právě vhodné 
překlady spolu s církevními dokumenty napomáhají k lepšímu porozumění a k proměně života.  

Úkolem Českého katolického biblického díla je uvádět do bohatého biblického dědictví. Snažíme 
se vést k osobní četbě Bible. Pomáháme porozumět, nakolik naše síly a možnosti stačí. Jsme 
přesvědčeni, že hodnoty obsažené v Bibli jsou i dnes velmi aktuální. Bez vaší podpory bychom ovšem 
jen velmi stěží mohli pokračovat ve své práci. Sbírka o Dni Bible umožní naše aktivity zejména v roce, 
který je v celé církvi věnován kněžství.  

Biblické dílo připravuje pořady Bible v liturgii. Pořádáme úvody do práce s Biblí ve farnostech a 
biblické kurzy pro všechny věkové kategorie (ve všech diecézích). Nabízíme kurzy výroby biblických 
postaviček. Připravujeme pomůcky pro četbu Bible dospělých i dětí. O našich aktivitách se dozvíte více 
na internetovývhc stránkách www.biblickedilo.cz. 

S vděčností za Vaše modlitby i za finanční podporu  Mons. Dominik Duka, OP,  
                                                                                    biskup královéhradecký 
 

Den Bible probíhá každoročně v neděli, týden před slavností Ježíše Krista Krále. V naší farnosti se do 
sbírky na podporu biblického apoštolátu zapojíme od neděle 15.11. do neděle 22.11.2009. 
V kostelech v Dolní Čermné, Verměřovicích a Petrovicích budou připravené pokladničky, do kterých 
můžete věnovat svůj dar na tento účel. Část sbírky bude věnována Českému katolickému biblickému 
dílu a část České biblické společnosti.   
 
Pozvání k modlitbě 
Denní modlitbu církve, modlitbu „breviáře“, se modlí kněží, řeholníci a také mnozí věřící laici. Tato 
modlitba má člověku pomáhat neustále si uvědomovat Boží přítomnost a podporovat snahu prožívat 
čas jako dar. Dar času je nám dán k našemu prospěchu - posvěcení, a tím také k oslavě Boží.  
V naší diecézi mají příležitost zapojit se do společné modlitby církve i další věřící, a to soukromě 
nebo společně ve farním společenství. Od nového církevního roku, od první neděle adventní 
29.11.2009, budou vydávány brožury sešitového formátu s modlitbami ranních a večerních chval. 
Zájemci si mohou brožury objednat. Jedna brožura obsahuje vždy jeden týden se seřazenými texty pro 
jednotlivé dny v týdnu. Na jeden měsíc vychází 4 brožury a cena jedné je 20,- Kč. Ve farním kostele 
v Dolní Čermné jsou k dispozici ukázky těchto modliteb pouze pro jeden den s vloženým objednacím 
lístkem a složenkou na zaplacení. Čtvrtletní předplatné činí 240,- Kč, pololetní 480,- Kč a roční 960,- 
Kč. Předpokládá se individuální objednání, ale při větším počtu zájemců bychom mohli periodikum 
objednat hromadně.  
 

Časopis pro děvčata 
Časopis IN – dívčí svět je určen pro děvčata a nejen pro ně. Přináší spoustu zajímavostí, zkušeností 
mladých lidí žijících z víry, impulsů a tvořivých nápadů.  
IN vychází 11 x ročně a jeho předplatné na celý rok činí 341,- Kč. Časopis pro zájemkyně 
objednáváme společně na farnost a děvčata si předplatí 200,- Kč. S děvčaty, která časopis odebírají, 
počítáme i pro příští rok 2010. Pokud by se některá z nich chtěla odhlásit nebo nové zájemkyně 
přihlásit, je to možné u paní Marie Moravcové, Verměřovice 201, (608 214 308) nebo u sestry Ludmily 
(731 604 649).  
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