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2. neděle adventní – 4. prosince 2011 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ   -  5. prosince 16.45    zkouška dětské scholy na faře 

po 2. neděli adventní  
ÚTERÝ       - 6. prosince 18.00    mše sv. v Dolní Čermné   
sv. Mikuláše, biskupa              za Emila Appla a celý rod 

 19.00   biblická hodina na faře 
STŘEDA    - 7. prosince 18.00   mše sv. v Dolní Čermné   
sv. Ambrože, biskupa              za Jarmilu Synkovou 

a učitele církve 19.00   náboženství pro středoškoláky  
ČTVRTEK  - 8. prosince 18.00    mše sv. v Dolní Čermné,    (lektor.sl.: Nastoupilovi 109)            

Slavnost Panny Marie, počaté              při které bude uvedena nová Pastorační rada farnosti 
bez poskvrny prvotního hříchu              za uzdravení 

doporučený svátek 19.00    první pracovní jednání nově ustanovené PRF 
  

PÁTEK       - 9. prosince 19.00    mše sv. v Dolní Čermné  
po 2. neděli adventní              za Petra Mikulu a rodiče z obojí strany 

  
SOBOTA     - 10. prosince   6.45   rorátní mše sv. v Dolní Čermné - zaměřená pro děti 

po 2. neděli adventní   7.30   po mši svaté společná snídaně na faře  (viz. níže) 
 17.00   mše sv. v Petrovicích   
                za farníky 
   po mši svaté v Petrovicích  příležitost ke svátosti smíření  

NEDĚLE  -  11. prosince   7.30    mše sv. v Dolní Čermné    (lektor.sl.: Marešovi 264 HČ)            
              za Marii, Ludmilu a Josefa Kužílkovy 

3. neděle adventní   9.00    mše sv. ve Verměřovicích   

              za Gustava Rouse, rodiče a sourozence 
 10.30    mše sv. v Dolní Čermné             (lektor.sl.: Hejlovi 232)            
              na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii  

                 s prosbou o další pomoc 
 

Poděkování:  Naše farnost obdržela dar 14 m3 otopového dřeva od pana Jana Parishe ze 
Žamberka. Děkuji mužům z farnosti, kteří dřevo nařezali, naštípali a uklidili.           otec Josef 

 



 

Pastorační rada farnosti 
  Milý farníci, sestry a bratři, ve čtvrtek 8.12.2011 bude v naší farnosti ustanovena nová 
Pastorační rada a to na příští čtyřleté období. Vznikla podle stanov Římskokatolického biskupství 
v Hradci Králové, a po řádných volbách. Chci poděkovat vám farníků, kteří jste se do voleb 
zapojili, a to v prvním kole podáním návrhů kandidátů a v druhém kole vyplněním a odevzdáním 
volebních listů. Dále moje poděkování patří všem farníkům, kteří jste se rozhodli do pastorační 
rady kandidovat. Rád také děkuji členů volební komise, kteří společně se mnou volby připravovali, 
obcházeli navržené kandidáty, sestavovali kandidátku, roznášeli volební lístky a počítali výsledky 
voleb. V celé naší farnosti bylo rozdáno 541 volebních listů. Odevzdáno bylo 332 platných 
volebních listů a 8 neplatných volebních listů. Díky ochotné spolupráci všech členů volební 
komise volby měly dobrý průběh a byly úspěšně dokončeny. 
A nyní předkládám přehled všech členů nově ustanovené Pastorační rady naší farnosti. 
Za obec Dolní Čermná byli zvoleni:  paní Milada Marešová, slečna Monika Bednářová,  
pan Josef Němeček, paní Anna Motlová, pan Jiří Vávra 
Za obec Verměřovice byli zvoleni:  pan Jan Moravec, paní Bohuslava Syková 
Za obec Petrovice byla zvolena:  paní Miluše Klekarová 
Za obec Horní Čermná a Nepomuky byl zvolen: pan Josef Kužílek 
Společenstvím dolnočermenské mládeže byla delegována: slečna Tereza Vondrová 
MO Jednota Orel byla delegována : paní Marta Marešová 
Svobodným rozhodnutím duchovního správce byli jmenováni :  paní Ludmila Vondrová ml., 
pan Václav Čada, pan Jan Vacek. 
Z titulu své funkce pastorační asistent: sr. Ludmila Kubicová, pan Antonín Pecháček  
 

Všem členům pastorační rady k jejich zvolení či jmenování upřímně blahopřeji a vyprošuji nám 
všem ochotu ke spolupráci v užším kruhu Pastorační rady a také v celé naší farnosti.  
           otec Josef 

Rorátní mše svatá a snídaně na faře 
Milé děti, rodiče, sestry a bratři, přijměte všichni moje srdečně pozvání na rorátní mši svatou 
v kostele v Dolní Čermné v sobotu 10. 12. 2011 ráno v 6.45 h. Mše svatá bude zaměřená 
pro děti a zpěvem a hudbou ji doprovodí naše dětská schola. Kostel bude osvětlen pouze 
světlem svící, proto si vezměte malí i velcí svoji lampičku nebo svíci. Po mši svaté se všichni 
setkáme u společné snídaně na faře. Po snídani se děti i starší mohou zapojit do adventního 
tvoření.  Těším se na vás!     otec Josef 
 

Úkol pro děti  na tuto mši svatou zní: Napiš, nakresli,…      
Jakou hádanku dal Samson družbům na svatbě a o co se vsadil?   (Sd 14,12-14)  

            V čem byla Samsonova síla?  (Sd 13,5)   
 

 

Příležitost ke sv. zpovědi v době adventní budete mít: 
v Petrovicích v sobotu  10.12.  po mši svaté  o. Josef   
v Dolní Čermné v pátek    16.12.   15:30 – 18:30  P. Vít Horák z Ústí n. Orl. a o. Josef   
 v neděli   18.12.      14:00 – 17:00  P. Ján Kubis z D. Dobrouče  
   a  P. Pavol Sandanus z Nekoře 
 v pondělí 19.12. 15:00 – 18:00 P. Pavel Pokorný z Jablonného n. Orl.  
 v ostatních dnech se zpovídá vždy 30 minut před začátkem mše svaté 
              

Poutník  -  vydává :  Římskokatolická farnost               Změny ve vydání jsou vyhrazeny !! 

                                     561 53  DOLNÍ ČERMNÁ 1 
administrátor farnosti:  P. Josef Roušar: č. tel. 737 747 204, e-mail: josefrousar@seznam.cz 
pastorační asistentka: sr. Ludmila Kubicová, č. tel. 731 604 649.  


