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17. neděle v liturgickém mezidobí  –  29. července 2012 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ  -  30. července   

17. týdne v mezidobí   

ÚTERÝ  -  31. července 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
sv. Ignáce z Loyoly, kněze  za Václava Havla, rodiče a bratra 

STŘEDA  -  1. srpna 15:00 svátost smíření v Dolní Čermné  (P. Ján Kubis) 
sv. Alfonsa Marie z Liguori, 17:00 svátost smíření v Dolní Čermné  (o. Josef) 

biskupa a učitele církve 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  za Petra a Marii Faltejskovy 

ČTVRTEK   -  2. srpna 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  
17. týdne v mezidobí  za Milušku a Jaroslava Náglovy, jejich rodiče  

  a živé a zemřelé z rodiny Náglovy a Macháčkovy 

 17:00 svátost smíření ve Verměřovicích (o. Josef) 
 19:00 mše sv. ve Verměřovicích 
  za všechny kněze a za nová kněžská povolání  

PÁTEK   -  3. srpna 17:00 výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné    
první pátek, zasvěcený úctě 17:00 svátost smíření v Dolní Čermné  (o. Josef) 
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   -   za rodinu Macháčkovu 

  po mši svaté společná adorace 

SOBOTA  -  4. srpna 7:30 mše sv. v Dolní Čermné    
sv. Jana Marie Vianneye,  na poděkování za dožitých 50 let 

kněze 19:00  mše sv. ve Verměřovicích    -   na dobrý úmysl 

 7:30 mše sv. v Dolní Čermné     (lektor.služba: Macháčkovi 411) 
NEDĚLE – 5. srpna  za farníky 

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

  za Antonii Krátkou a manžela 

 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře   (lektor.služba: Faltusovi 356) 
  za rodiče Marešovy a vnuka Ladíka 

  Při této mši svaté bude pokřtěna slečna Kateřina Motlová. 
 

PODĚKOVÁNÍ  
Děkuji všem, kteří přispěli svým darem do sbírky na opravu farního kostela v Dolní Čermné 
konané v neděli 22. 7. 2012. Výše sbírky činila 11.976,- Kč. Pán Bůh zaplať.      
            otec Josef  
                                                                                                              



NÁVŠTĚVA STARŠÍCH A NEMOCNÝCH FARNÍK Ů:  
v úterý 31. 7. 2012  -  odpoledne  ve Verměřovicích    (Změnu domluvíme telefonicky.) 
ve středu   1. 8.   -  odpoledne  ve Verměřovicích  
ve čtvrtek     2. 8.   -  během dne v Dolní Čermné    
v pátek     3. 8.   -  během dne v Dolní a Horní Čermné a Petrovicích 
 

Adopce na dálku 

V Poutníku 29. a 30. týdne/2012 jsme uvedli zprávu o zapojení naší farnosti do 
projektu Adopce nablízko. Zde chceme přiblížit druhý projekt, do kterého jsme se 
mohli zapojit také díky letošní postní almužně. Tímto projektem je Adopce na dálku.  

Posláním celého projektu Adopce na 
dálku je podpora vzdělání dětí z nejchudších 
indických rodin, aniž by museli opustit svoji 
rodinu.  

Diecézní katolická charita Hradec 
Králové zahájila tento projekt v roce 2000 ve 
spolupráci s indickou diecézí Belgaum ve státě 
Karnataka. V roce 2005 byl projekt rozšířen do 
indické arcidiecéze Bangalore. V rámci tohoto 
projektu jsou v Indii realizovány také návazné 
humanitární projekty zaměřené na podporu 
výstavby bydlení a vzdělávacího zařízení pro 
chudé.  

Od roku 2000 prošlo projektem Adopce 
na dálku přes 5000 dětí. K 31. prosinci 2011 
bylo do projektu zapojeno 2919 chudých 
indických dětí. Příspěvky od dárců jsou 
použity na úhradu nákladů spojených se školní 
docházkou konkrétních dětí z chudých 
indických rodin tj. na školní pomůcky, školné, 

školní brašnu a uniformu, stravu, dětský 
prázdninový tábor, dárek k Vánocům, 
v případě potřeby na cestovní výdaje.  

Adopce na dálku má jak u nás tak 
v Indii své koordinátory. Ti kontrolují, zda 
podporované děti chodí řádně do školy a 
pomáhají studentům a žákům  v intelektuální, 
společenské, fyzické i duchovní oblasti. 
Poskytují doučování zvláště dětem z velmi 
chudých rodin a dětem slabším ve studiu. 
Indičtí koordinátoři navštěvují rodiny těchto 
dětí, a také školy, ve kterých děti studují. 
Pořádají setkání pro rodiče, které motivují ke 
spolupráci a vysvětlují jim přínos vzdělání pro 
budoucnost jejich dětí. Koordinátoři mají jak u 
nás, tak také v Indii dobrovolné 
spolupracovníky.  

Do adopce dětí na dálku se zapojují 
jednotlivci, rodiny, studenti, školy, různá 
společenství lidí a kolektivy zaměstnanců. 

 
Skrze Diecézní katolickou charitu v Hradci Králové i naše farnost 

adoptovala jedno indické dítě. Částkou 5000,- Kč, která je z letošní postní 
almužny,  jsme přispěli na jeho vzdělání ve školním roce 2012 -2013.  

Náš adoptovaný chlapec se jmenuje RICHARD L. D´ SOUZA. Narodil se 
23.11.1997 v Belgundi. Navštěvuje 7. třídu Sateri klášterní školy v Tudave. 
Jeho otec Lawrence  D´Souza pracuje jako dělník a matka Arcanja L. D´Souza 
je v domácnosti. Jeho mateřským jazykem je konkani a náboženství 
římskokatolické.  

Richard je dobrý ve studiích. Je houževnatý i v práci a chce se stát 
strojním mechanikem. Jeho otec denně pracuje a vydělává na živobytí své 
rodiny. Příjmy nestačí pokrýt všechny náklady a poskytnout kvalitní vzdělání 
pro dítě. K adopci na dálku byl doporučen místním biskupem.    
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