
 

 
SVATÝ  CYRIL,  PŮVODNÍM  JMÉNEM  KONSTANTINOS, 

se narodil roku 827 v Soluni. Byl nejmladší ze 7 dětí 
státního úředníka Lva a jeho ženy Marie. Studoval na vysoké 
dvorní škole v cařihradském paláci Magnaura; byl vzdělán ve 
všech tehdejších světských i církevních vědách, obzvláště ve 
filozofii a bohosloví. Studia dokončil roku 847. Mohl se stát 
místodržitelem, ale příčil se mu intrikánský svět státní správy 
a dal najevo touhu po vědění. Stal se patriarchovým 
knihovníkem, archivářem a zároveň jeho tajemníkem s právem 
hlasovacím v církevně-soudních záležitostech.  

Leč tyto vysoké funkce Konstantinovi nevyhovovaly 
a ukryl se to ticha kláštera. Když byl vypátrán, přijal po 
prokázání svojí způsobilosti místo profesora a získal přídomek 
„Filozof“. V roce 851 byl vyslán k Arabům (Saracénům), aby 
zasáhl do náboženského boje. Tam vždy moudře a vtipně 
odbýval jejich útoky proti křesťanům. Legenda praví, že 
mohamedáni neunesli Konstantinovu rétorickou převahu 
a pokusili se ho otrávit. On však šťastně vyvázl. Roku 855 se 
odebral ke svému bratru Metoději do jednoho z mnoha klášterů 
na maloasijský bithynský Olymp, odkud byl po čase vysílán na 
misijní cesty.  

Na jedné se z nich Konstantinovi podařilo 30. 1. 861 najít 
rakev s ostatky sv. Klimenta, mučedníka, v pořadí 4. římského 
papeže. Misijní cesty provázely i jiné podivuhodné věci. Např. 
uherský oddíl, který je přepadl, byl ochromen kouzlem 
osobnosti Filozofa, chazarský vojvoda přestal obléhat 
křesťanské město a 200 Chazarů nechalo pokřtít, Konstantin 
vymohl propuštění 200 řeckých zajatců apod. 

Vládce Moravy Rostislav se chtěl vymanit z vlivu Franské říše. Požádal o vyslání věrozvěstů, kteří dorazili 24. 5. 863. 
Konstantin předtím sestavil písmo tak, že ke každé hlásce i polohlásce slovanského jazyka přiřadil nějaký znak. Pak již se 
svými žáky z řad nadaných Moravanů přeložil bohoslužebné knihy a spolu s bratrem Metodějem je učili správně číst a chápat 
slovo Boží, znát modlitby a obřady, založili seminář pro výchovu kněží, chodili moravskou zemí a šířili křesťanskou osvětu. 

Franský král Ludvík II. Němec s nelibostí sledoval upevňování Rostislavovy nezávislosti a oblehl jej na Děvíně; ten se pak 
musel s Franky porovnat. I v této nepříhodné době si bratři získávali důvěru Moravanů. 

Po zastávce v Panonii (dnes Maďarsko), kde vyučili dalších 50 žáků a místo odměny vyjednali propuštění 900 otroků, se 
přes Benátky dostali konečně do Říma. 

Byli vřele uvítáni, neboť přinášeli ostatky sv. Klimenta. Papež Hadrián II. zásadně potvrdil jejich učení i neobvyklou 
misijní metodu při zavádění slovanské bohoslužby, počátkem roku 868 potvrdil slovanský překlad bohoslužebných knih 
a vysvětil jáhna Metoděje s jeho třemi žáky na kněze. 

Konstantin, překonávaje únavu z misijních cest cítil, že nebude nadále moct překonávat nemoc. Rozhodl se vstoupit do 
kláštera jako mnich a přijal jméno Cyril. Zapřísahal bratra, aby pokračoval v misijním díle a neopouštěl Slovany. Ještě na 
smrtelném lůžku povzbuzoval své žáky. Zemřel 14. 2. 869 ve věku 42 let, tedy před 1150 roky. 

s využitím otevřené encyklopedie Wikipedie sestavil Zdeněk Ježek  

POUTNÍK ROČNÍK  XXIII
            BŘEZEN 2019



POUTNÍK BŘEZEN  2019 

- 2 - 

ZPRÁVY  Z VATIKÁNSKÉ  KUCHYNĚ 
Synoda o Amazonii a zrušení celibátu (11. 1. 2019) 
Německo. Kardinál Reinhard Marx si od biskupské synody pro Amazonii v říjnu neslibuje zrušení celibátu. Reaguje tak 

na zprávy o zavedení institutu „viri probati“ (svěcení ženatých na kněze).  
30. výročí pádu železné opony připomene národní pouť do Říma (11. 1. 2019) 
Vatikán. Český velvyslanec při Svatém stolci Václav Kolaja řekl, že v rámci letošních oslav 30. výročí pádu železné 

opony, které zmínil Svatý otec při setkání s diplomaty, uspořádají naši biskupové v listopadu národní pouť do Říma. 
Káhirský imám zabránil atentátu na křesťany (11. 1. 2019) 
Egypt. „Musíme zachovat soudržnost a pečovat jeden o druhého. Lidé, kteří útočí na bohoslužebné objekty, nemají 

náboženství, nejsou to muslimové ani křesťané“, prohlásil imám Saad Askar, který svým zásahem zabránil atentátu na koptský 
kostel v Káhiře; i tak zahynul jeden policista. 

Svatý stolec oznámil datum apoštolské cesty do Rumunska (11. 1. 2019) 
Vatikán. Tiskové středisko Svatého stolce zveřejnilo termíny apoštolských cest Petrova nástupce do Maroka (Rabat) 30.-

31. 3. 2019 a Rumunska 31. 5. -2. 6. 2019. 
Půl druhého milionu euro z Fontány di Trevi (14. 1. 2019) 
Řím. Vatikánský deník L´Osservatore Romano uvedl: primátorka Říma V. Raggiová oznámila, že římská Charita bude 

z magistrátu dostávat výnos mincí vhozených turisty nejen do Fontány di Trevi (1,5 milionů), ale napříště i ze všech ostatních 
římských fontán, což činí dalších přibližně 200 tisíc euro.  

Nový předseda Indické 189 členné biskupské konference (14. 1. 2019) 
Indie. Čtvrtá nejpočetnější biskupská konference na světě si na svém zasedání ve městě Chennai ve státě Tamil Nadu 

zvolila nového předsedu. Stal se jím mons. Filip Neri Ferrão, arcibiskup v Goa. 
Bukurešťský biskup: Papežova návštěva připomene komunistické pronásledování (14. 1. 2019) 
Vatikán/Bukurešť. Návštěva Svatého otce přispěje k objasnění smyslu našich dějin, soudí koordinátor papežské návštěvy 

v Rumunsku, mons. Mihai Cătălin Frățilă.  
Papež: Veškeré zlo ve světě pramení z pohrdání životem (14. 1. 2019) 
Vatikán/Paříž. Papež František zaslal krátké poselství organizátorům 13. francouzského Pochodu pro život, který prošel 

Paříží. Jeho ústředním tématem byla výhrada svědomí v lékařském povolání. 
Začal jubilejní rok františkánských prvomučedníků (16. 1. 2019) 
Rabat. Berardo, Otto, Pietro, Accursio a Adiuto byli mezi prvními františkány. Po jejich popravě 16. 1. 1220 v Marrakéši 

zvolal sv. František: „Nyní mohu s jistotou říci, že máme pět menších bratří”. 
Open Doors: Počet pronásledovaných křesťanů narůstá (17. 1. 2018) 
Ve světě roste počet pronásledovaných křesťanů. Vyplývá to z právě zveřejněného indexu pronásledování, zpracovaného 

organizací Open Doors, která zkoumá situaci ve 150 zemích. Do první desítky patří Severní Korea, Afganistán, Somálsko, 
Libye, Pákistán, Súdán, Eritrea, Jemen, Irán a poprvé i Indie. 

V Moskvě vyroste historicky první arménský katolický kostel (18. 1. 2019) 
Moskva. Arcibiskup Rafael Minassian, stojící v čele arménského ordinariátu pro východní Evropu, dojednal 11. ledna 

2019 stavbu nového kostela s metropolitou Ilarionem Alfejevem. 
Papež František k atentátu v Bogotě (18. 1. 2019) 
Vatikán/ Kolumbie. „Slepé násilí uráží Stvořitele,“ uvedl papež František v kondolenci do Kolumbie, kde 17. 1. 2019 při 

atentátu zahynulo přes dvacet lidí. Prezident Ivan Duque vyhlásil třídenní národní smutek. 
Papež zrušil komisi Ecclesia Dei (19. 1. 2019) 
Vatikán. Apoštolským listem Motu proprio zrušil papež František komisi Ecclesia Dei a problematiku svěřil Kongregaci 

pro nauku víry. Ta zřídí zvláštní sekci pro otázky komunit a institutů, navazujících na předkoncilní tradice řeholního života 
a liturgie, a pro dialog s následovníky arcibiskupa Lefébvra. 

Ve Washingtonu manifestovali za život mladí lidé i politici napříč spektrem (21. 1. 2019) 
USA. 46. ročník washingtonského Pochodu pro život se zúčastnilo přes 200 tisíc lidí. Veřejné mínění se naštěstí mění 

a většina občanů USA souhlasí s podstatným omezením přístupu k potratům.  
Papež denně sleduje situaci na Ukrajině (22. 1. 2019) 
Vatikán/Kyjev. Svatý otec přijal apoštolského nuncia na Ukrajině mons. Claudia Gugerottiho. Při setkání potvrdil, že 

denně a s hlubokou účastí sleduje události na Ukrajině, kterou nosí v srdci.  
Papež se setká s obtížnou situací, leč nabitou energií mladých lidí (22.-28. 1. 2019) 
Vatikán/Panama. Cesta papeže do Panamy na Světové dny mládeže byla příležitostí seznámit se s problémy 

a očekáváními mladých ve Střední Americe. Na otázku, zda cesta splnila jeho očekávání, Petrův nástupce na tiskové konferenci 
s úsměvem podotkl: „Ano. Teploměrem je únava, a já jsem zničen.“ 

Čínské úřady uznaly dalšího „podzemního“ biskupa (31. 1. 2019) 
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Čína. Státní úřady daly souhlas k pastorační službě dalšímu „podzemnímu“ biskupovi diecéze Nan-jang, mons. Ťin Lu-
kang, který byl bez státního souhlasu od svého jmenování papežem v roce 2007.  

Svatý otec ocenil věrnost církvi a laickost vystupování Italského Hnutí pro život (2. 2. 2019) 
Vatikán. „Nikdy se nevzdáme,“ řekl papež představitelům Italského hnutí pro život, sdružujícího více než šest set pro life 

sdružení a center; ta poskytují pomoc 60 tis. těhotných žen, které se na ně obracejí. 
Papež s vrchním imámem podepsali dokument „Lidské bratrství“ (4. 2. 2019) 
Abí Dhábí. Historickým milníkem je křesťansko-muslimský dokument, který uznává náboženskou svobodu všech 

a odmítá jakékoliv náboženské ospravedlňování násilí.  
Setkání se státními zástupci. (9. 2. 2019) 
Vatikán. „Nadbytečné a překrývající se zákony, jakož i legislativní mezery, týkající se životně důležitých otázek, jsou 

problémy, s nimiž se dnes musejí potýkat státní zástupci,“ poznamenal papež. „Spravedlnost není již uskutečněný řád, který se 
má zachovat, nýbrž cíl, ke kterému se máte ubírat.“ 

ze zpráv Radio Vaticana pro Poutník vybral a upravil Zdeněk Ježek  

ARCIBISKUP  PACELLI  SE  ZASLOUŽIL  O  NEUTRALITU  SVATÉHO  STOLCE 
V I. SVĚTOVÉ VÁLCE 

V souvislosti se 100. výročím ukončení I. světové války si připomeňme krátce úlohu, kterou v ní sehrál Eugenio Pacelli, 
pozdější papež Pius XII. Benedikt XV. (v úřadu 6. 9. 1914 - 22. 1. 1922) jmenoval Eugenia Pacelliho bavorským nunciem 23. 
dubna 1917. V Sixtinské kapli jej 13. května 2017 vysvětil jako titulárního biskupa ze Sardy a okamžitě jej jmenoval 
arcibiskupem.  

Vatikánská mírová iniciativa 
Po svém vysvěcení odešel arcibiskup Pacelli do Bavorska, kde začal ihned jednat. Nejprve zaslal z Mnichova papežský 

mírový návrh německým úřadům a již 29. května 1917 se setkal s králem Ludvíkem III. a později i s císařem Vilémem II. 
a kancléřem Bethmann-Hollwegem; ti všichni na papežské iniciativy reagovali kladně. Pacelli poprvé viděl perspektivu míru. 
Nicméně Bethmann-Hollweg byl nucen odstoupit a německý vrchní velitel, doufající ve vojenské vítězství, odpověděl Svatému 
stolci až 20. září 1917. Pacelli byl „mimořádně zklamaný a depresivní“, protože německá odpověď neobsahovala již dříve 
slibované ústupky. Po zbytek I. světové války se pak budoucí papež soustředil na humanitární úsilí Benedikta XV.  

Navzdory deklarované neutralitě byl Svatý stolec v prvních měsících I. světové války vnímán jako spojenec Německa. 
Jestliže si posléze Vatikán vydobyl svoji neutralitu, byla to zásluha nového šéfa papežské diplomacie, arcibiskupa Eugenia 
Pacelliho; před 100. výročím ukončení I. světové války na to poukazuje vatikánský historik, profesor Johan Ickx, vedoucí 
historického archivu vatikánského státního sekretariátu. 

Historik zodpovědný za archiv vatikánské diplomacie přiznává, že na počátku I. světové války Svatý stolec podlehl 
dokonalé německé propagandě. Neuvědomoval si například míru barbarství německé armády na belgickém území. Benedikt 
XV. byl dokonce nazýván přítelem Němců. Arcibiskup Pacelli se však v nástrahách německé propagandy rychle zorientoval.  

�Arcibiskupovi Pacellimu se podařil návrat k neutrálnosti Vatikánu. Skutečnost, �e o ni v prvních měsících války při�el, se 
mi jeví jako zcela zřejmá. Lze říci, �e od září 1914 do ledna 
1915 stál Vatikán převá�ně na straně Němců. Pacelli v�ak podnikl 
řadu konkrétních kroků ve vatikánské diplomacii. Odstavil lidi, 
kteří byli s Německém příli� svázáni, jako chargé d´affaires 
v Bruselu, nunciové v Belgii a v Bavorsku. Byla to zřetelná čistka 
ve vatikánské diplomacii. Zároveň arcibiskup Pacelli navázal 
velmi silné přátelské vazby s Angličany. 

Postoje Vatikánu před II. světovou válkou 
Je tedy zřejmé, že pozdější papež Pius XII. záhy poznal 

německou povahu; těžko mu pak lze přisuzovat, jak se mnohdy 
činí, zodpovědnost za vatikánské postoje ve II. světové válce. 
Profesor Johan Ickx uvádí dále: 

Působení Pia XII. samozřejmě staví do jiného světla pozděj�í ukvapená hodnocení jeho postojů vůči nacismu. Je známo, �e 
jeho přátelství s Angličany nevyhaslo ani v dal�ích letech. Stejně tak je jasné, �e ten, kdo se tak dobře vyznal ve l�ích německé 
propagandy za I. světové války, tě�ko mohl spadnout do té�e léčky ve 30. letech. Právě naopak. On mohl nejlépe pochopit, �e 
Německo chce svou l�í znovu zaplavit celou Evropu�, řekl Vatikánskému rozhlasu profesor Johan Ickx.  

Na tomto místě je nutné připomenout zejména známou encykliku „Mit brenneder Sorge“ (překládá se jako s palčivou 
lítostí, hořkostí nebo i obavami), vydanou předchůdcem Pia XII. Piem XI., která jako jediná v historii nebyla publikována 
latinsky, nýbrž německy pro větší účinnost poukazů na zločinnost německého jednání v období po roce 1933, kdy se nacisté 
dostali k moci. Při vhodné příležitosti ji zmíníme i v Poutníku v seriálu „Hlas Petrova nástupce“. 

Eugenio Pacelli v císařském velitelství projednal mírový návrh Benedikta XV. s císařem Vilémem II. 
s využitím materiálů Radio Vaticana pro Poutník připravil Zdeněk Ježek 
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AHOJ  DĚTI! 
Dnešní neděle je poslední nedělí v mezidobí, tedy mezi vánoční a postní dobou. Ve středu opět vstoupíme 

do času, který každoročně dostáváme k tomu, abychom se více otevřeli našemu Pánu. Abychom něco odstranili 
a uvolnili tak pro Ježíše místo v našem životě. Abychom lépe naslouchali tomu, co nám chce Pán říct. Tuto 
dobu zahájíme Popeleční středou a budeme se snažit ji co nejlépe prožít, protože takto připraveni lépe zakusíme 
radost z toho obrovského velikonočního tajemství… 

Na obrázku leží jívové ratolesti z loňské Květné neděle. Když se tyto ratolesti spálí, stane se z nich popel. 
Ale není to obyčejný popel, protože slouží knězi při Popeleční středě k udílení popelce – znamení kříže na čelo. 

Tímto popelem budeme již brzy také všichni označeni, abychom pamatovali na to, že jsme jen prach a v prach se obrátíme. 
V některých ratolestech jsou písmenka. Pečlivě je vyhledejte, a pokud je přečtete od spodní části větvičky nahoru, dozvíte 

se, které důležité pomocníky pro postní dobu máme. 
(Otazníček) 

Pro starší: 
SPOLUJEZDEC SVĚDOMÍ – takto trefně zní název krátkého zamyšlení L. Simajchla k Popeleční středě a prožívání 

postní doby. Srovnává automobilové závody z Paříže do Dakaru s naším pozemským životem a přitom vyzdvihuje důležitost 
spolujezdce, který má ukazovat cestu a správný směr a také varovat před nebezpečím… 

„Když jsem sledoval reportáž z toho závodu, napadlo mne, jak se podobá našemu životu. I na nás číhají havárie – hříchy, 
i nám hrozí zbloudění ze správného směru, nedosažení cíle, kterým je Bůh. Ještě že máme také spolujezdce při té životní jízdě – 
tím je naše svědomí. To nám stále ukazuje správnou cestu, po které máme jet. Ještě že máme směrovky na křižovatkách – to 
jsou Boží přikázání, která máme zachovávat. 

O minulé – masopustní – neděli jsme si vypravovali anekdoty a učili se humoru. Dnes slyšíme připomínku své smrti – že 
prach jsme a v prach se obrátíme. To máme už zase zapomenout, že humor je křesťanská ctnost – a oddat se chmurnému 
myšlení na smrt? Tak by to nebylo správné. Humor má být stálý postoj křesťana, i když se postí, to jest, když se postí od svých 
chyb a zlozvyků. Humor je květina, která vykvétá v naději, že se dokážeme změnit k lepšímu. Humor je křesťanská svoboda, že 
se umíme usmívat nad vlastní nehotovostí a nad nehotovostí druhých kolem nás. Humor je sůl života, a jenom při humorném 
přístupu dokážeme v postní sebekázni vytrvat a vítězit. 

Přijměme tedy znamení pomíjivosti života ne s truchlivostí, ale s radostnou důvěrou, že křesťan se nemodlí nadarmo, když 
v pokoře volá: 
Bože, buď milostiv mně slabochovi. 
Bože, buď milostiv mně nešikovi. 
Bože, buď milostiv mně hříšnému.“ 

(EJ) 
Řešení z minulého Poutníka: 
Tajenka ze sněhové vločky: UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU 



POUTNÍK BŘEZEN  2019 

- 5 - 

MINISTRANTSKÝ  VÝLET  DO  PRAHY  –  7. - 8. 2. 2019 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLÁN  KOSTELNÍCH  SBÍREK  V  NAŠÍ  FARNOSTI  V ROCE  2019 
Drazí bratři a sestry,  
předkládám plán sbírek pro rok 2019. Prosím, zaznamenejte si do svých kalendářů termíny všech účelových sbírek a podle 

svého uvážení a finančních možnosti také při nich přispějte. Ohlašovány budou pouze sbírky na kněžský seminář, misie 
a opravy ve farnosti. Děkujeme všem za pochopení a pomoc při financování oprav a dalších potřeb církve.  
 

KOSTELNÍ SBÍRKA - ÚČEL Termín konání sbírky ve farnosti 
datum neděle 

„Svatopeterský haléř“ 24. února 7. neděle v mezidobí 
Pojištění kostelů a dalších církevních budov I. 24. března 3. neděle postní 
Pastorační aktivity v diecézi 14. dubna Květná neděle 
Opravy ve farnosti 28. dubna pouť v Dolní Čermné 
Kněžský seminář a formace bohoslovců I. 12. května  4. neděle velikonoční 
Opravy ve farnosti 26. května  6. neděle velikonoční 
Diecézní charita 23. června 12. neděle v mezidobí 
Opravy ve farnosti 28. července 17. neděle v mezidobí 
Opravy ve farnosti 18. srpna 20. neděle v mezidobí 
Církevní školství v diecézi 15. září 24. neděle v mezidobí 
Misie (PMD) 20. října 29. neděle v mezidobí 
Opravy ve farnosti 3. listopadu 31. neděle v mezidobí 
Pojištění kostelů a dalších církevních budov II. 10. listopadu  posvícení v Dolní Čermné 
Kněžský seminář a formace bohoslovců II. 1. prosince 1. neděle adventní 
Opravy ve farnosti 25. prosince Boží hod vánoční – středa  
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PASTORAČNÍ  PLÁN  FARNOSTI  DOLNÍ  ČERMNÁ  NA  ROK  2019 
Akce ve farnosti Datum Hodina konání Místo konání 
Žehnání domácnostem leden   
Lidový ples - Verměřovice 26. 1. – sobota 20:00 h. KD Verměřovice 
Představení dětí - příprava na 1. sv. přijímání 27. 1. – neděle 10:30 h. při mši sv. kostel Dolní Čermná 
Orelsko-farní maškarní ples  
(MO Jednota Orel a Ř. k. farnost Dolní Čermná) 

9. 2. – sobota  19:30 h. Orlovna Dolní Čermná 

Společné udílení svátosti nemocných 9. 2. – sobota 17:00 h. při mši sv. kostel Petrovice 
10. 2. – neděle 07:30 h. při mši sv. kostel Dolní Čermná 
10. 2. – neděle 09:00 h. při mši sv. kostel Verměřovice 

Postní duchovní obnova 30. 3. – sobota  08:00 h. mše sv. kostel Dolní Čermná 
přednášky Orlovna Dolní Čermná 

Misijní koláč 31. 3. – neděle 
(4. neděle postní) 

08:00 h. mše sv. kostel Dolní Čermná 
09:00 h. setkání  Orlovna Dolní Čermná 

Generální úklid farního kostela v Dolní Čermné 6. 4. – sobota  14:00 h.  kostel a blízké okolí 
Diecézní setkání mládeže 13. 4. – sobota  Hradec Králové 
Velikonoční vigilie a společné posezení 
v Orlovně 

20. 4. – sobota 19:00 h.  kostel Dolní Čermná 
po vigilii Orlovna Dolní Čermná 

Postní almužna  28. 4. – neděle  při každé mši svaté   
Poutní slavnost v Dolní Čermné 28. 4. – neděle 07:30 h., 10:00 h.  kostel Dolní Čermná 
Poutní slavnost v Petrovicích 12. 5. – neděle 09:00 h. mše sv. kostel Petrovice 
Pouť rodin – příprava dětí na 1. sv. přijímání 18. 5. – sobota  Hora Matky Boží 
První sv. přijímání dětí 26. 5. – neděle 10:00 h. mše sv. kostel Dolní Čermná 
Pěší pouť do Králík 1. 6. – sobota 17:00 h. mše sv. Hora Matky Boží 
Diecézní setkání dětí  8. 6. – sobota  Hradec Králové  
Farní odpoledne 9. 6. – neděle 15:00 h. fara Dolní Čermná 
Poutní slavnost v Jakubovicích 16. 6. – neděle 10:00 h. mše sv. kostel Jakubovice 
Slavnost Božího Těla - průvod 23. 6. – neděle 16:00 h. mše sv. Mariánská Hora 
Zakončení školního roku 26. 6. – středa 18:00 h. mše sv. Jansova kaple / Petrovice 
Poutní slavnost ve Verměřovicích 30. 6. – neděle 09:00 h. mše sv. kostel Verměřovice 
Mše svatá před kaplí v Hůře (28. výročí 
posvěcení) 

21. 7. – neděle  10:00 h. mše sv. Hůra, v případě deště kostel 
Petrovice  

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie (žehnání 
bylin a květin) 

15. 8. – čtvrtek  19:00 h. mše sv. kostel Dolní Čermná 

Poutní slavnost na Mariánské Hoře 7. 9. – sobota  19:00 h. mše sv. kostel Mariánská Hora 
8. 9. – neděle 07:30, 10:00 a 16:00 h.  kostel/areál 

Poutní zájezd farnosti 14. 9. – sobota   
Posvícení v Petrovicích 22. 9. – neděle 09:00 h. mše sv. kostel Petrovice 
Posvícení v Jakubovicích 27. 10. – neděle  10:00 h. mše sv. kostel Jakubovice 
Slavnost Všech svatých  1. 11. – pátek  16:15 h. pobožnost hřbitov Petrovice 

16.30 h. mše sv. kostel Petrovice 
18:00 h. mše sv. kostel Dolní Čermná 

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. 11. – sobota  16:10 h. pobožnost  hřbitov Verměřovice 
16:30 h. mše sv.  kostel Verměřovice 
18:00 h. mše sv. kostel Dolní Čermná 
po mši sv. pobožnost  hřbitov Dolní Čermná  

Posvícení v Dolní Čermné (výr. posv. 6. 11.) 10. 11. – neděle  07:30 a 10:00 h. mše sv. kostel Dolní Čermná 
Posvícení ve Verměřovicích (výr. posv. 17.11.)  17. 11. – neděle 09:00 h. mše sv. kostel Verměřovice 
Adventní duchovní obnova   Dolní Čermná 
Rorátní mše svatá zaměřená pro děti a společná 
snídaně a dopoledne na faře 

sobota  06:45 h. mše sv. kostel Dolní Čermná 
7:30 h. setkání fara Dolní Čermná 

Šachový turnaj  prosinec 15:00 h.  fara Dolní Čermná 

VÁNOCE  VE  VERMĚŘOVICÍCH 
Již několik let zdobí kostel ve Verměřovicích vánoční stromky s krásnými ozdobami. Vyrobila je paní Marie Sršňová. Po 

létech užívání si zasloužily „znovuzrození“. Toho úkolu se ochotně ujala paní učitelka Jitka Faltusová. Oběma šikovným ženám 
z Verměřovic patří upřímné poděkování. 

vděční farníci 
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POSTNÍ  ALMUŽNA 
K našemu postnímu obnovení patří i to, že pamatujeme na potřebné. Proto vás již tradičně zvu k zapojení se do Postní 

almužny. 
Co během postní doby našetříme, chceme věnovat na dva účely. První je podpora studia našeho adoptovaného indického 

dítěte ve školním roce 2019 – 2020 a druhý je příspěvek na provoz Azylového domu v Hamrech u Hlinska, který slouží 
těhotným ženám v tísni a poskytuje jim pomoc, aby se jejich děti mohly narodit a žít. 

POSTNÍ  DUCHOVNÍ  OBNOVA  A  MISIJNÍ  KOLÁČ 
Zvu všechny na postní duchovní obnovu a Misijní koláč, které se letos uskuteční o 4. neděli postní. 
Duchovní obnovu v sobotu 30. 3. 2019 povede P. Antonín Forbelský z Pardubic. Program zahájíme v kostele v Dolní 

Čermné v 8:00 h. mší svatou, po které bude následovat dopolední blok přednášek v Orlovně a v poledne obnovu zakončíme 
opět v kostele adorací.  

V neděli 31. 3. budeme slavit v naší farnosti pouze jednu mši svatou v 8:00 h. ve farním kostele a následně se setkáme při 
koláčích v sále Orlovny v Dolní Čermné. Dobrovolný příspěvek z tohoto setkání „Misijní koláč“ věnujeme na misie.  

Prosíme o napečení koláčů nebo jiného pečiva a přinesení do Orlovny v neděli ráno před mší svatou. Dále prosíme 
o pomoc s přípravou a obsluhou při setkání. Zapisujte se na konkrétní službu do tabulky v našich kostelích. Potřebné informace 
vám podají v Dolní Čermné paní Marta Marešová a Monika Bednářová, v Petrovicích paní Pavlína Stříbrná a ve Verměřovicích 
paní Marie Pecháčková. 

POZVÁNÍ  K OSOBNÍ  I  SPOLEČNÉ  MODLITBĚ 
V neděli 3. 3. 2019, v pondělí 4. 3. a v úterý 5. 3. máme příležitost ke ztišení a modlitbě před vystavenou Nejsvětější 

svátostí oltářní v kostele v Dolní Čermné. 
V době postní se budeme společně modlit křížovou cestu vždy v úterý od 17:25 h. a v neděli od 15:00 h. v kostele v Dolní 

Čermné a každou středu (začneme 13. 3.) od 18:00 h. v kostele v Petrovicích. 

LEKTORSKÁ  SLUŽBA 
Březen 2019 

Ne 3. 3. 8. neděle v mezidobí 7:30 Venclovi 288
10:30 Macháčkovi st. 180 HČ 

Ne 10. 3. 1. neděle postní 7:30 Svobodovi 252
10:30 M�e svatá pro děti 

Ne 17. 3. 2. neděle postní 7:30 Marešovi 264 HČ 
10:30 Šebrlovi 415

Ne 24. 3. 3. neděle postní 7:30 Bednářovi 162
10:30 M�e svatá pro děti 

Ne 31. 3. 4. neděle postní, Misijní koláč 8:00 Marešovi 408
Duben 2019 

Ne 7. 4. 5. neděle postní 7:30 Pecháčkovi 53
10:30 M�e svatá pro děti 

Ne 14. 4. 6. neděle postní 
Květná neděle 

7:30 Řehákovi 283
10:30 Marešovi 409

Čt 18. 4. Zelený čtvrtek 18:00 Macháčkovi 411 
Pá 19. 4. Velký pátek 18:00 Kotovi 267
Ne 21. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 10:30 Vávrovi 264 

Ne 28. 4 2. neděle velikonoční 7:30 Dvořákovi 406
10:30 Kyšperkovi 381

PŘÍLEŽITOST  KE  SVATÉ  ZPOVĚDI 
v Dolní Čermné vždy v neděli od 7:00 h. do 7:25 h. a v ostatní dny vždy 30 minut před mší svatou. 

KŘESŤANSKY  JSME  SE  ROZLOUČILI 
v kostele v Dolní Čermné  9. 2. 2019  s panem Jiřím Formánkem z Horní Čermné 

otec Josef



Zprávy  z  farnosti 
DOLNÍ  ČERMNÁ 

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
neděle 3. března 2019 
10. a 11. týden / 2019 
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BOHOSLUŽBY A AKCE: 
pondělí 4. 3. 8. týdne v mezidobí 07:30 – 18:00 h. adorace v kostele v Dolní Čermné 
úterý 5. 3. 8. týdne v mezidobí 08:00 – 17:55 h. adorace v kostele v Dolní Čermné 

13:05 příprava na 1. sv. přijímání 
18:00 mše sv. v Dolní Čermné

– za Jaroslava Nastoupila
středa 6. 3. POPELEČNÍ STŘEDA 

- den přísného postu  
16:30 mše sv. ve Verměřovicích (s udílením popelce) 

– za Jaroslavu Faltýskovou a celou rodinu 
18:00 mše sv. v Dolní Čermné (s udílením popelce) 

– za Jana Hubálka a celý rod 
čtvrtek 7. 3.  po Popeleční středě 07:30 mše sv. v Dolní Čermné

– na poděkování, s prosbou o požehnání, ochranu a dar zdraví 
pátek 8. 3. po Popeleční středě 18:30 adorace a svátost smíření v Dolní Čermné 

19:00 mše sv. v Dolní Čermné
– za Otýlii Marešovou, manžela a syna 

20:00 večer chval na faře
sobota 9. 3. po Popeleční středě 17:00 mše sv. v Petrovicích

– za Bedřicha Junka, manželku Marii, syna, dceru a vnučku 
NEDĚLE 
10. března  

1. NEDĚLE POSTNÍ 07:30 mše sv. v Dolní Čermné
09:00 mše sv. ve Verměřovicích
10:30 mše sv. v Dolní Čermné – zaměřená pro děti; 

– za farníky
15:00 modlitba křížové cesty v Dolní Čermné 

pondělí 11. 3. po 1. neděli postní
úterý 12. 3. po 1. neděli postní 13:05 příprava na 1. sv. přijímání 

17:25 modlitba křížové cesty v Dolní Čermné 
18:00 mše sv. v Dolní Čermné

– za Marii Cejnarovou, sestry a rodiče  
středa 13. 3. po 1. neděli postní 18:00 mše sv. v Dolní Čermné

– za rodinu Junkovu, Moravcovu a Hrabáčkovu 
čtvrtek 14. 3.  po 1. neděli postní 07:30 mše sv. v Dolní Čermné
pátek 15. 3. po 1. neděli postní 18:30 adorace a svátost smíření v Dolní Čermné 

19:00 mše sv. v Dolní Čermné
– za Josefa Klekara, živé a zemřelé z rodiny 

sobota 16. 3. po 1. neděli postní 17:00 mše sv. ve Verměřovicích
NEDĚLE 
17. března  

2. NEDĚLE POSTNÍ 07:30 mše sv. v Dolní Čermné
– za farníky

09:00 mše sv. v Petrovicích
– za Vlastimila Nováka, jeho otce a rodiče Stejskalovy 

10:30 mše sv. v Dolní Čermné
– za Josefa a Alžbětu Janků a celý rod 

15:00 modlitba křížové cesty v Dolní Čermné 
otec Josef 

 


