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2. neděle v liturgickém mezidobí  –  15. ledna 2012 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ    - 16. ledna 16:45 zkouška dětské scholy na faře 

2. týdne v mezidobí   
ÚTERÝ     - 17. ledna 18:00 mše sv. v Dolní Čermné 
sv. Antonína, opata  za pana faráře P. Čeňka Ptáčka 

 19:00 biblická hodina 
STŘEDA  - 18. ledna 18:00 mše sv. v Dolní Čermné 

Panny Marie,  za Petra Mareše 
Matky jednoty k řesťanů 19:00 náboženství pro středoškoláky 

    Týden modliteb za jednotu křesťanů  (18.1.- 25.1.) 
ČTVRTEK -  19. ledna 7:30 mše sv. v Dolní Čermné 

2. týdne v mezidobí  za Marii Krpálkovou a rodiče  
PÁTEK      - 20. ledna 19:00 mše sv. v Dolní Čermné 
2. týdne v mezidobí  za Vincence Řeháka 

SOBOTA  - 21. ledna 17:00 mše sv. ve Verměřovicích 
sv. Anežky Římské,  za Oldřicha Šedaje a všechny z té rodiny 
panny a mučednice   

NEDĚLE - 22. ledna 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  (lektor. služba: Bednářovi 302) 
  za Zdenka Bednáře a rodiče z obojí strany a zetě 

3. neděle v mezidobí 9:00 mše sv. v Petrovicích  

  za Pavla Filipa 
 10:30 mše sv. v Dolní Čermné  -  zaměřená pro děti 
  za farníky 

 
 
 
 
 

 
V úterý 17. ledna 2012 si připomeneme výročí 100 let od narození bývalého faráře 

v Dolní Čermné P. Čeňka Ptáčka. Narodil se v Lanškrouně a v naší farnosti  
sloužil 55 let až do 7. července 1995, kdy jej Pán povolal na věčnost. 

Společně poděkujeme a vzpomeneme při večerní mši svaté v úterý 17. ledna  
v 18:00 hodin ve farním kostele v Dolní Čermné. 

 



Od 18. do 25. ledna se modlíme za jednotu křesťanů: 
 

„Z tebe nepochází žádné rozdělení, v tobě 
není nenávist, ty jsi láska. My však jsme 
roztrženi na rasy, třídy, světy.  
Pomáhej každému, kdo boří fronty, 
odstraňuje nedorozumění, dává znamení 
k dorozumění a usiluje o jednotu.  

Dej, ať si navzájem odpouštíme.  
Dej, ať jsme jedno a ať začnu svým 
obrácením.  
Pomoz mi, abych byl dobrý, snášenlivý, 
ochotný pomoci, vůči všem bez rozdílu. 
Udělej ze mne křesťana.“                             

(Alfonso Pereira) 
 
V lednu 2012 oslaví své životní jubileum: 
65 let   pan Jiří Formánek   z Dolní Čermné  
65 let  pan Karel Bednář   z Dolní Čermné 
 
Oběma jubilantům jménem celé farnosti a jménem svým srdečně 
blahopřeji a vyprošují Boží požehnání a pevné zdraví do dalších let.  
         otec Josef 
 
    
INFORMACE  Z  FARNOSTI: 
 

-  Úkol pro děti na mši svatou v neděli 22. 1. v 10.30 hodin v kostele v Dolní Čermné.  
    Napiš, nakresli:  Rút sbírala ječmen a pšenici na Boázově poli. (Rt 2,3 / 2,23)  
                               Na co se tyto obilniny používají?     
 
- Příležitost ke svátosti smíření v tomto týdnu budete mít ve farním kostele v Dolní   
 Čermné  vždy 30 minut před začátkem mše svaté ve všedních dnech a v neděli ráno  
 od 7:00 do 7:25 h. 
 

-  Příprava na první svaté přijímání dětí 
Tato příprava pro děti bude v naší farnosti probíhat od března do konce května 2012.  
Prosíme rodiče, kteří mají zájem o přípravu svého dítěte na přijetí svátostí, aby se osobně nebo   
telefonicky přihlásili u otce Josefa (tel. 737 747 204). 
Setkání rodičů těchto dětí se uskuteční v úterý 7. 2. 2012 od 16.00 hodin na faře v Dolní 
Čermné. Prosíme o účast alespoň jednoho z rodičů, abychom mohli domluvit den a hodinu 
jednotlivých setkání dětí.  
 
-  Informace o možnosti studia a ubytování studentů: 
Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína v Hradci Králové nabízí čtyřleté a osmileté 
studium žákům devátých a pátých tříd ZŠ. Všechny potřebné informace o přijímání studentů ke 
studiu a o studiu na této škole zájemci najdou na www.bisgymbb.cz. 
 

Církevní domov mládeže v Hradci Králové, který zřizuje Kongregace Dcer Panny Marie 
Pomocnice (sestry salesiánky) nabízí studentkám gymnázií, středních škol, odborných učilišť i 
vyšších odborných škol ubytování a výchovu, založenou na křesťanských hodnotách. Další 
informace: http://www.fma.cz/nase-aktivity/domov-mladeze-hradec-kralove.  
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