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KATEDRÁLA SV. HELENY VE MĚSTĚ HELENA
Ve středu 29. 6. t. r. jsme měli možnost prohlédnout si na cestě do Spearfische katedrálu sv. Heleny ve městě Helena –
hlavním městě státu Montana. Katedrála byla postavena v roce 1924 v novogotickém slohu. Vnější stavba zdí je provedena
z bílých otesaných kamenů. V průčelí má katedrála dvě majestátní věže (viz foto), které jsou
vysoké 80 m a spolu s Capitolem (vládní budova), tvoří dominantu města.
Vnitřní stěny lodě jsou z hladce tesaných okrově zbarvených kamenů. Gotická klenba stropu
je zaklenuta do štíhlých bílých novogotických kamenných pilířů, které tvoří trojlodí. Presbytář
je omítnut a zdoben zlatými rozvilinovými motivy. Okna s gotickými kružbami a roseta
v západním průčelí dómu jsou barevné vitráže s výjevy a postavami Starého a Nového zákona.
Vitrážních oken je v katedrále 59, včetně oken příčné lodě. Půdorys dómu tak tvoří kříž. Pod
severní boční lodí je vstup do katedrály. Vstoupit lze schodištěm nebo bezbariérovým výtahem.
Ve vstupní chodbě jsou postřehl WC, kanceláře, sál, prodejnu devocionálií a další prostory.
Musím připomenout, že celý kostel je vytápěn.
Moderní střídmý interiér je krásně vkomponován do novogotických prostor chrámu. Stěny
presbytáře jsou bohatě zlacené. Podlaha má dlažbu z béžového mramoru. Hlavní oltář nemá
retábl, jen vyvýšený svatostánek, jehož dvířka jsou zlacená. Pod svatostánkem je parapet se
dvěma postranními stolky, na nichž stojí veliké svícny se svícemi a květiny. Vše je provedeno
z bílého mramoru (viz foto). Po stranách na sloupech, které podpírají klenbu v ochozu
presbytáře, jsou zlatí andělé, kteří drží věčné světlo. Vlevo je sedes pro kněze či biskupa, po
obou stranách pak sedadla pro ministranty. Předsazený obětní stůl je rovněž z bílého
mramoru s vytesaným výjevem „Poslední večeře Páně“. Na čelní straně presbytáře v ochozu
jsou dvě veliké skříně varhan s píšťalami umístěné tak, aby prostřední veliké vitrážní okno
presbytáře bylo viditelné. Před středním oknem v prostoru je zavěšen veliký kříž s tělem
Krista.
V příčné boční lodi jsou dvě kaple. Severní je zasvěcena Panně Marii. Je zde veliká socha
Panny Marie, po stranách dva veliké svícny se svícemi a květinami. Naproti v jižní boční
kapli je socha Božského Srdce Páně. V lodi kostela jsou oltáře s mramorovými sochami sv.
Heleny, sv. Patrika, sv. Františka z Assisi, křestní kaple a dalších svatých. V presbytáři
poblíž severního vchodu je kaple věnovaná památce padlých vojáků USA ze státu Montana
ve 2. světové válce. Bylo tam mnoho fotografií vojáků s daty narození a bydlištěm a datem
a místem, kde padli. Bylo dojemné číst americká jména, u nichž tušíme český původ. (Na př.
Mleko, Podobnik aj.) Nad vývěskou visel nápis: „Modlete se za nás!“ Krátce jsem se
pomodlil za spásu duší těchto vojáků a pokračoval v prohlídce katedrály.
U západního průčelního vchodu do katedrály je veliká mramorová kropenka, po obvodu
ozdobená ovinutým zeleným břečťanem. Bylo to krásné, jako celá květinová výzdoba v katedrále, která je střídmá, přesto však
působivě krásná. I přes moderně upravený interiér, celý prostor katedrály je hezký na pohled a působí přívětivě a důstojně.
Po celou dobu naší návštěvy umocňovaly zážitky z prohlídky katedrály velebné tóny varhan známé Tocaty a Fugy od J. S.
Bacha. Pana varhaníka jsem viděl u hracího pultu na západní kruchtě, kde byly i stupně pro pěvecký sbor. Seděl na vyvýšeném
místě uprostřed kruchty a měl jistě skvělý pohled do celého prostoru katedrály.
Ze severní strany katedrály je veliké parkoviště, kolem něhož jsou ze dvou stran zelené parkové pásy. Parkoviště je obklopeno
domy, z nichž mnohé slouží místní diecézi: na východní straně je kongresové centrum, novogotický biskupský dům s kaplí
a děkanství. Stavba děkanství se jeví staršího data než štíhlá světlá katedrála, neboť je postavena z šedého kamene a připomíná
„přisedlou“ anglickou tudorovskou gotiku (zdobí ji prvky zubatých zdí a hradeb). Na jižní straně je církevní škola sv. Ondřeje
a další domy, jejichž využití neznám. Celý prostor je čistý a upravený.
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Tak jako v jiných amerických kostelech, které jsem navštívil, i v katedrále byl věřícím k dispozici program bohoslužeb na
celý týden. Z přední strany programu jsem se dozvěděl jméno biskupa, jméno rektora (správce) katedrály, jméno dalšího kněze
a trvalého jáhna při katedrále, jméno liturgického a pastoračního asistenta, formačního asistenta, ředitele hudby a kůru,
hlavního ministranta, finančního manažera a asistenta pro charitu a misie. Poté následují zprávy a informace. Na zadní straně
jsou inzeráty a placená osobní oznámení. Z tiráže je patrné, že v Seattlu (stát Washington), kde byl tištěn tento program, je
katolická tiskárna.
Zlacené dekorativní prvky, které lze spatřit ve vnitřní výzdobě katedrály, a není jich málo, je skutečné zlato. Město Helena
totiž do konce 30-tých let 20. století bylo zlatokopecké. Proto bylo město, jeho občané i místní církev skutečně bohaté.
A nejen to. Je vidět, že církve v USA měly naprostou svobodu. Plynule se rozvíjely bez jakékoliv diskriminace, omezování či
direktivních zásahů do záležitostí církví ze strany státu, či nějaké partaje. Jejich svoboda a možnosti z pohledu kontinuity
vývoje se nedá srovnávat s množnostmi a podmínkami našimi. Církví si stát i občané USA váží, i když nejsou věřící a jsou vůči
ním loajální. A co je hlavní, církve podporují. Nesetkal jsem se nikde v USA s opovržením vůči církvím, vždy s úctou
a respektem. Je tam úžasná tolerance, která chybí naší společnosti i našim státním představitelům a politikům na všech
úrovních. Našimi církvemi stát i nevěřící občané opovrhují. Nedovedou si jich vážit, naopak je vůči ním vypěstovaná nenávist
z minulé komunistické totality. Oproti americkým církvím jsou ty naše opravdu chudé, když opominu to obrovské množství
našich, mnohde zchátralých, skvostů historických církevních památek, které v Americe nejsou. Staré přísloví však praví, že
„chudoba cti netratí“. Kéž by to platilo i pro naši církev!
V. Jansa

POHLED NA STATISTIKU NAŠÍ FARNOSTI ZA UPLYNULÁ LÉTA:
Liturgické funkce
křest
svátost biřmování
svátost manželství
pohřeb do země
pohřební rozloučení
svátost nemocných
první svaté přijímání dětí

rok 2005
21
3
6
10
9
65
8

rok 2004
14
0
8
7
7
51
20

rok 2003
14
1
4
7
2
80
11

rok 2002
14
27
6
9
2
8
18

rok 2001
15
0
4
12
2
73
13

rok 2000
27
2
7
9
2
71
28

rok 1999
24
1
3
6
3
3
0

Při sledování statistiky liturgických funkcí v naší farnosti je zřetelný loňský nárůst v počtu pokřtěných. V tomto čísle jsou
zahrnuti také tři pokřtění katechumeni v dospělém věku. Počet dětí, které vloni byly u prvního svatého přijímání, odpovídá
nízké porodnosti v naší republice.

LITURGICKÉ PŘEDMĚTY, ODĚVY, CHRÁMOVÝ PROSTOR (PÍSMENO B)
Biskupská berla - odznak biskupského úřadu, který se objevil po prvé ve Španělsku v 6. stol. Od 11. století má berla zahnutou
hlavici jako symbol podřízenosti biskupa papeži. Biskup nosí berlu v levé ruce, zatočením obrácenou k věřícím.
Biret - liturgická pokrývka hlavy, která se nosí jen při některých úkonech (ne
u oltáře). Biret je čtyřhranný černý (nosí kněží), fialový (biskupové), červený
(kardinálové).
Breviář - kniha s užívanými denními modlitbami. Od 6. století se skládá z osmi hór:
matutinum, laudy, prima, tertia, sexta, nona, nešpory a komplementář.
Bugia - svíčka v malém svícnu, jíž při liturgickém obřadu svítil klerik nebo
kostelník biskupovi nebo jinému prelátovi.
Bursa - plochá schránka ze dvou destiček potažených hedvábnou látkou stejné
barvy, jako mešní roucha. Ze strany se vkládal korporál. Bursa je označena křížem
nebo jiným náboženským symbolem. K oltáři ji kněz nesl vždy na kalichu. Vyvinula se ze skřínky na korporály.
Baldachýn - přenosná látková nebesa zdobená, na čtyřech tyčích nesená v procesí nad knězem s Nejsvětější Svátostí oltářní
- nad oltářem umístěný pevný závěs tesaný z kamene nebo dřeva, upevněný na čtyřech sloupech, nad sochami nebo nad
obrazy.
Baptisterium - křestní kaple nebo kostel, v nichž byla původně nádrž s vodou pro křest
ponořením, později se vyvinula křtitelnice.
Biskupství - část církevní provincie (arcibiskupství), v jehož čele stojí biskup. V ČR jsou dvě
arcibiskupství. V Čechách pražské, na Moravě olomoucké. Pražské má biskupství: titulární
litomyšlské (zaniklé v husitských dobách), královéhradecké, českobudějovické, plzeňské
a litoměřické. Olomoucké: brněnské a ostravsko-opavské.
js.
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KOLEDOVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU

Tak jako každý rok, bylo i v neděli 18. prosince 2005 uspořádáno již 14. Koledování u vánočního stromu na náměstí v Dolní
Čermné. Hudebního programu koledování se ochotně ujímá místní dechovka pod vedením pana Pavla Vašíčka. Vánoční scénky
a zpěvy režíruje vždy usměvavá paní Anička Motlová s dětmi a mládeží. Touto cestou všem účinkujícím této vánoční akce moc
děkuji jménem svým i jménem těch, kterým jsou zasílány vykoledované peníze. Tyto charitativní peněžní dary zachraňují
prostřednictvím odborného zdravotního personálu v leprostanicích v Asii, Indii, Africe a Jižní Americe životy těch, kteří onemocněli
malomocenstvím a nebo tuberkulózou a sami nemají peníze na obživu, natož na léčení.
Při loňském koledování bylo vykoledováno 2 930,- Kč. Všem, kteří
se koledování zúčastnili (bylo jich něco kolem sta) a přispěli do sbírky
upřímně děkuji „Zaplať Pán Bůh!“.
Za čtrnáct let Koledování bylo vybráno celkem 80 991,- Kč.
A jak byly peníze rozděleny?
Nadaci LL - (Likvidace lepry) bylo odesláno
60 989,- Kč
Hospici sv. Anežky v Červeném Kostelci
9 250,- Kč
Středisku sv. Kláry v Hrabyni (postižení)
9 250,- Kč
Misijní bance ubožáků (studně pro Afriku)
1 050,- Kč
poštovné složenek
452,- Kč
Podle informací LL je zapotřebí k vyléčení jednoho nemocného malomocenstvím v počátečním stadiu pouhých 150,- Kč. Pokud
bychom odeslanou částku propočítali uvedenou taxou, pak se nám podařilo zachránit 407 lidí. Díky Pánu za tyto zachráněné životy!
Česká Nadace LL z peněžních darů, které ji zasílají věřící z celé ČR, staví v Indii v Bhilajipahari nemocniční komplex
sv. Josefa pro nemocné leprou a TBC. Celý komplex je financován z českých darů. Stavbu provádí indická stavební společnost, která
podle smlouvy zaměstnává na stavbě přednostně lidi z tohoto městečka. A tak tento komplex je dvojnásob prospěšný: dává pracovní
příležitost a výdělek těm nejpotřebnějším a bude se zde léčit lepra a TBC. Odborný lékařský, zdravotní personál (řádové zdravotní
sestry) a kněz (již je zde P. František Kuběna) pro začátek bude zajištěn pracovníky z ČR. Postupně, po získání odborné kvalifikace,
by zde měli pracovat domorodí odborníci. Komplex zahrnuje: nemocniční budovu (40 lůžek - již se vybavuje), „Český dům“ ambulanci, konvent řádových zdravotních sester, kostel, rybník pro užitkovou vodu, elektrárnu a 4 mobilní kliniky pro vyhledávání
malomocných v terénu. Dokončují se cesty a terénní úpravy.
Druhý česko - indický nemocniční komplex se začíná stavět v Midnapore v indickém státě West Bengal, asi 100 km od Kalkaty.
Situace zcela nemajetných nemocných leprou a TBC je zde více než tragická. I zde je použit stejný projekt jako v Bhilajipahari. Do
provozu by měl být uveden za 2 roky.
Prosím naše farníky, pokud by byli ochotni finančně pomoci stavbě pro tyto nejbědnější bratry a sestry, uvádím adresu a konto: LL
- Likvidace lepry, Londýnský 44, 120 00 Praha 2, číslo účtu: 189914227/0300, variabilní symbol 111, konstantní symbol 0379.
Pro platbu v hotovosti i z účtu na účet je možné použít poštovní složenky
typu A a nebo je možné si předtištěné složenky vyzvednout u mne.
Poděkování obdarovaných a pracovníků LL dárcům:
„Milá dárkyně, milí dárče!
Ty víš, že Tě Ježíš miluje. Vždyť jsi Jeho pomocník. Rozdáváš dary za
Něho do celého světa. Maminkám pomáháš Pánu zachraňovat děti a dětem
rodiče.
Ty, pomocníku Pána Ježíše, snad ani nevíš, že působíš na mnoha místech
jižní polokoule světa, spolu s Ježíšem, ve stanici vyhoštěných. A spolu
s Pánem jim podáváš rukama sestřiček léky od tebe, které ti Bůh svěřil do
tvých rukou. Obepínáš svět Boží láskou, kterou Bůh do tebe vložil.“
Závěrem chci upozornit, že dá-li Pán Bůh, budeme pokračovat v Koledování i příští rok a tak pomůžeme byť i malým dílem těm
nejpotřebnějším bratřím a sestrám. Ještě jednou mnohokráte Vám všem děkuji!
Vladimír Jansa

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V DOLNÍ ČERMNÉ
I letos v sobotu 7. ledna chodilo po naší vesnici sedm skupinek Tří králů. Našim občanům zvěstovali, že se přišli poklonit
narozenému Kristu, vinšovali štěstí, zdraví a dlouhá léta a také koledovali peníze pro Sdružení České katolické charity a oblastní
charitu Letohrad. Ta zajišťuje bezplatné služby i našim
starým a nemocným občanům, takže se peníze částečně do naší vesnice vracejí.
Letos, již šesté koledování, vyneslo celkovou částku 27 142,- Kč. Od počátku tradičního koledování Tří králů (první bylo v roce
2001) se v Dolní Čermné vykoledovalo úctyhodných 171 406,20 Kč. V přepočtu na 1 obyvatele činí finanční dar v každém roce 21,Kč, což je jeden z nejvyšších průměrů v širokém okolí. Ani města nedosahují takového průměru na obyvatele. To svědčí o vysokém
stupni charitativního cítění a o štědrosti našich obyvatel. Díky vám všem dolnočermáci za vaši dobrotu, díky za vlídné přijetí
koledníků, díky za vaši štědrost, díky a odplať vám Pán Bůh v dobrém!
kolektiv organizátorů a koledníků.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA NAŠÍ FARNOSTI:
V únoru 2006 oslaví:
93 let
paní Ludmila Junková
z Verměřovic
85 let
paní Soňa Tejklová
z Dolní Čermné
82 let
paní Růžena Kubíčková
z Dolní Čermné
82 let
paní Marie Hrdinová
z Verměřovic
81 let
paní Marie Bednářová
z Dolní Čermné
81 let
pan Jan Dušek
z Verměřovic
79 let
paní Marie Mikulová
z Dolní Čermné
77 let
paní Marta Faltusová
z Dolní Čermné
77 let
pan Jiří Faltus
z Verměřovic
76 let
pan František Motyčka
z Jakubovic
75 let
paní Marie Kunertová
z Dolní Čermné
75 let
pan Richard Fajt
z Verměřovic
74 let
paní Helena Mačátová
z Jakubovic
71 let
paní Ludmila Jansová
z Horní Čermné
70 let
pan Jaroslav Ryšavý
z Verměřovic
65 let
paní Alžběta Vránová
z Dolní Čermné
65 let
pan Jaroslav Formánek
z Dolní Čermné
65 let
paní Marie Vacková
z Verměřovic
60 let
paní Miroslava Pecháčková
z Dolní Čermné
55 let
pan Josef Maixner
z Petrovic
Všem oslavencům jménem celé farnosti i jménem svým srdečně blahopřeji a vyprošuji Boží požehnání a pevné zdraví do
dalších let.

Křesťansky jsme se rozloučili:
v Lanškrouně v prosinci 2005
s panem Petrem Vašíčkem
Pozůstalým ještě jednou vyslovuji křesťanskou účast na jejich zármutku.

z Dolní Čermné

Diamantovou svatbu (60 let společného života) v únoru oslaví:
manželé Jan a Antonie Sklenářovi z Verměřovic
Manželům Sklenářovým ze srdce blahopřeji k požehnanému výročí jejich manželského života, které je svědectvím celému
okolí. Rád jim vyprošuji potřebné zdraví a Boží pomoc v dalších letech jejich společného života.
otec Pavel

KULTURNÍ KALENDÁŘ
Ne 29. 1.-19.00 hod.

So 4. 2.-14.00 hod.
Výstava potrvá do
18. 2. 2006
Pá 17. 2. – 13.00 hod.
St 22. 2. – 17.00 hod.
Pá 24. 2. – 20.00 hod.

24. 2.- 26. 2.

So 25. 2.

Lekce lásky – divadlo
Hraje: V. Postránecký, J. Čenský, J. Bonaventura
Sál kina v Jablonném nad Orlicí
Maškarní ples pro děti
Sál lanškrounského zámku
Doteky ženy – dřevěné plastiky ing. Františka Faltuse
Kulturní a informační centrum v Jablonném nad Orlicí
Můj auťák brouk – dětské představení
Sál kina v Lanškrouně
Autorské čtení paní Jarmily Léblové z knihy Myš Bláža
Knihovna v Jablonném nad Orlicí
Maškarní bál
K tanci a poslechu hraje Horizont
Sál U Dubu v Jablonném nad Orlicí
Jak se krotí krokodýli – rodinná komedie ČR
Pá 17.00 hod a 19.30 hod
So 19.30 hod
Ne 17.00 a 19.30 hod
Sál kina v Lanškrouně
Masopustní průvod a veselice
Lanškroun

Pamatuj si toto….. Miluj Boha, svého Pána, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou. Nikdy nezapomeň tato
přikázání. Vštěpuj je svým dětem… Přijde čas, kdy se tě tvoje děti zeptají:
„ Proč Bůh, náš Pán, přikázal, abychom byli poslušni všech těchto zákonů?“ pak jim řekni….
Z páté knihy Mojžíšovy
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Setkáváme se poprvé v novém roce. Věřím, že jste pěkně prožily nejen Vánoce a vánoční prázdniny, ale
i celý leden - první měsíc nového roku. My už sice téměř začínáme únor, ale v celkovém pohledu stále ještě
stojíme těsně za startem trasy, na kterou se vydal rok 2006. Co nás na té cestě čeká? To zatím nevíme.
Neznáme směr, ani terén, kudy se
bude proplétat nitka našeho
života. Chceme se však určitě
snažit být v Božích rukou a pod
ochranou
Panny
Marie.
Důvěřovat, že i překážky, které na cestě potkáme,
mají svůj smysl, nejenom ten, že si natlučeme
kolena. Mají nás něčemu naučit, něco v nás napravit
a vylepšit. Třeba se stávat trpělivými.
Zrovna jako náš malý kamarád - černý
mraveneček. Představte si, co se mu přihodilo. Lezl
zrovna několik metrů od mraveniště a našel spoustu
výborných drobečků. Už se těšil, jak pozve všechny
kamarády a odnosí tu lahůdku do mraveniště. Jenže
právě v tuto chvíli slétl k drobkům na zem také velký
černý kos. Mraveneček sotva stačil uskočit před
obrovským zobákem. Hned poté však přišlo ještě
něco daleko horšího. Kos couvl o kousek dál
a přitom drápkem přišlápl ohnutou větvičku, na níž
se ukrýval mraveneček. Toho ta velká síla vymrštila
a letěl přímo na kosova záda do peří. To byl šok. Než
se nadál, kos vzlétl a nesl malého pasažéra s sebou.
Usedl však na větev starého dubu, a tak mravenec na
nic nečekal a snažil se co nejrychleji dostat také na
strom. Povedlo se! Celý polekaný teď mraveneček
přemýšlel, jak zvládne tu cestu dolů do mraveniště.
Drsná kůra stromu pro něj představovala úplné hory.
Pomůžeme mu? Zkuste najít správnou cestu, kudy
se mraveneček dostane po starém dubu zase domů.
Rozpraskaná kůra ho totiž všude nebude chtít pustit.
Poraďte mu, jak nejlépe projít celé bludiště.
(Otazníček)

Pro starší:
Asi každý z vás ví, že 2. února si připomínáme
svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice.
V kostele se světí svíce „Hromničky“. Slova
evangelia nás přenesou do Jeruzaléma - do chrámu,
kam přichází svatá rodina s malým Ježíškem uposlechnout Zákon a zasvětit Dítě Hospodinu. Dochází zde k nádhernému setkání se starcem Simeonem. Rodiče se velmi
podivili, když vyslechli chvalozpěv, který stařec pronesl s Ježíškem v náruči. Víme, že mu bylo předpověděno, že nezemře,
dokud neuvidí Mesiáše. Jistě tento moudrý stařec, spravedlivý a zbožný, musel být také velice trpělivý. Čekal na Mesiáše
a k setkání došlo až na sklonku jeho života.
Opakuje se nám tady připomínka trpělivosti. Mohla by to být výzva také pro vás všechny do začínajícího roku. Jak už jsme si
řekli v povídání pro menší děti, život nám někdy přináší překážky. Chceme jít rovně a plánujeme si, jak nám to
půjde. Ale najednou stojí před námi zeď. Někdy dost vysoká a tvrdá a my narazíme. Je třeba vstát a podívat se,
kudy lze pokračovat dál. Nedávno jsem v rozhovoru s jednou herečkou o životě našla krásnou větu: „Nehledat za
každou cenu viníka, nevinit sebe, okolí, věci tiše přijmout...“ Jak často nám právě toto chybí. Hledáme všechny
možné příčiny a viníky a obviňujeme sebe, jen abychom nemuseli přiznat, že to, co se stalo, nejsme schopni
změnit. Místo toho, abychom to přijali a hledali řešení a východisko. Samozřejmě jiné jsou situace, kdy opravdu
něco pokazíme a pak je třeba přiznat vlastní chybu.
Takže zkusme mít více trpělivosti sami se sebou, ale také se svým okolím. A protože rozhodnutí k tomu je sice
důležité, ale nestačí, prosme Pána, ať nás může proměňovat.
(EJ)
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Zprávy z farnosti
DOLNÍ ČERMNÁ
4. neděle v mezidobí
29. ledna 2006
5. týden / 2006

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU:
30. ledna -

pondělí

31. ledna 1. února -

úterý
středa

2. února -

čtvrtek

3. února -

pátek

4. února -

sobota

4. týdne v mezidobí
18.00 Dolní Čermná – na úmysl dárce
sv. Jana Boska, kněze
4. týdne v mezidobí
18.00 Dolní Čermná – za Rudolfa a Annu Novákovy a rodinu Morkesovu
Svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice
Na začátku slavení každé mše svaté posvětíme svíce „Hromničky“.
6.45
Dolní Čermná – za Cyrila Vránu a celou rodinu
18.00 Verměřovice - na úmysl dárce
sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Na konci slavení mše svaté bude uděleno všem věřícím společné svatoblažejské požehnání.
Jednotlivě, s rozžatými svícemi, se bude udílet požehnání až po skončení mše svaté.
19.00 Dolní Čermná – za Jaroslava Šťástka a ostatní z rodiny Šťástkovy
první sobota v měsíci, zasvěcená úctě Neposkvrněného srdce P.Marie
6.45
Dolní Čermná – za farníky
17.00 Verměřovice - na úmysl dárce

5. února - neděle – 5. v liturgickém mezidobí
Dolní Čermná Petrovice
Dolní Čermná -

7.30 h. – za Jaroslava Bednáře, rodiče a sourozence
9.00 h. – za Josefa Majvalda, manželku a rodiče
10.30 h. – za Antonína Faltuse a duše v očistci

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít:
Ve farním kostele: ve středu od 16.00 h. - do 17.55 h., v pátek od 15.30 h. – do 18.30 h., v ostatních dnech se zpovídá vždy 30 minut
před začátkem každé mše svaté.
Ve Verměřovicích: ve čtvrtek od 15.00 h. – do 17.55 h.

Akce ve farnosti:
akce
zkouška zpěvu na mše svaté pro děti
mše svatá zaměřená pro děti
Dětské klubíčko
pravidelná návštěva starších a
nemocných farníků před prvním pátkem
adorace před vystavenou Eucharistií
schůzka ministrantů
biblická hodina

Služba lektorská

den
pondělí
pondělí
čtvrtek
čtvrtek
pátek
pátek
sobota
sobota

čas
30. 1.
30. 1.
2. 2.
2. 2.
3. 2.
3. 2.
4. 2.
4. 2.

Březen 2006
1. 3.
St Popeleční středa
5. 3.

Ne

1. neděle postní

12. 3

Ne

2. neděle postní

19. 3.

Ne

3. neděle postní

26. 3.

Ne

4. neděle postní

hodina
16.15 h.
18.00 h.
9.00 h.
dopoledne
dopoledne
15.00 – 19.00 h.
9.00 h.
20.00 h.

18.00
7.30
10.30
7.30
10.30
7.30
10.30
8.00

místo
fara Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
Dolní Čermná
Dolní Čermná
Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
fara Dolní Čermná

Motlovi 11
p. Matoušková 305
Macháčkovi 242
p. Štěpánek 221
Severinovi 342
Vackovi 197
Faltusovi 356
Vašíčkovi 349
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