
 OHLÁŠKY – ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

20. – 27. června  

2021 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

20. 6. 

12. neděle 

v mezidobí 

NUTNÁ REZERVACE!!! 

7.30 

 

9.00 

 

10.30 

Dolní Čermná – za Alenu Křivohlávkovou 

a rodiče  

Dolní Čermná – za naši farnost a za všechny 

obyvatele našich obcí       

Petrovice – za Emiliána a Růženu Benešovy 

PONDĚLÍ 

21. 6. 

Památka sv. Aloise 

Gonzagy, řeholníka 
  

ÚTERÝ 

22. 6. 

Úterý 12. týdne 

v mezidobí 
  

STŘEDA 

23. 6. 

Mše svatá 
na zakončení 

školního a 
akademického roku 

17.00 

 

Dolní Čermná – farní dvůr  

– za děti, studenty a naše rodiny 

ČTVRTEK 

24. 6. 

Slavnost Narození 

sv. Jana Křtitele 

19.00 

 

Dolní Čermná – na poděkování s prosbou 

o Boží pomoc a dary Ducha Svatého  

PÁTEK 

25. 6. 

Pátek 12. týdne 

v mezidobí 
  

SOBOTA 

26. 6. 

Sobota 12. týdne 

v mezidobí 
  

NEDĚLE 

27. 6. 

13. neděle 

v mezidobí 

POUŤ 

VE VERMĚŘOVICÍCH 

7.30 

 

9.00 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za Elišku Cejnarovou, rodiče 

a sourozence    

Dolní Čermná – za naši farnost a za naši 

diecézi       

Verměřovice – za Emila Moravce  

Křtiny Terezky Markové 

 

▪ Ranní chvály – v neděli 20. 6. po mši svaté v 7.30 hodin 

▪ Večerní chvály – ve ČT po mši svaté     

Srdečně zvu 😉! 
 

 

Kontakt:        P. Mgr. Jan Lukeš, tel.: 777 626 984, e-mail: dolnocermenska@farnost.eu   

Past. asistentka: Ing. Marta Marešová, tel.: 737 424 905, e-mail: marta_maresova@seznam.cz  
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mailto:marta_maresova@seznam.cz


Sdělení farníkům                       19. a 20. června 2021 

 12. neděle v mezidobí 

REZERVAČNÍ SYSTÉM – UKONČENÍ 

Moji milí, mnohokrát děkuji všem, kdo se poctivě zapisovali a chápali potřebu 

tohoto systému a snažili se dodržovat co bylo třeba, abychom jako křesťané byli 

vzorem a ne ostudou. Rezervační systém nám pomáhal k dodržování vládních 

nařízení, k přehledu, jak velký je o mše svaté zájem, jestli na mši svaté budou 

nějací ministranti, čtenáři, děti apod. Myslím, že tento systém byl i jakýmsi 

alespoň malým krokem k přípravě slavení mše svaté a zabralo to jen cca jednu 

minutu Vašeho času. 

Na svátost smíření rezervační systém nadále ponechávám, velice mi to 

pomáhá. Kdo nemá internet, ať se ozve paní Martě Marešové nebo mně.  

Drazí, děkujme Pánu Bohu, že se situace lepší. Stále však platí vládní 

nařízení a při bohoslužbách je i nadále třeba dodržovat:  

 ochrana dýchacích cest    dezinfekce rukou    rozestupy 2 metry. 

Od 27. 6. to tedy zkusíme bez rezervačního systému. Nejsem si jistý, zdali by 

alespoň pro Petrovice a Verměřovice v neděli neměl zůstat. Uvidíme.  

Ministranty prosím nadále o zapisování do jejich spešl tabulky. Pomůže mi 

to i vidět, jestli někdo přijde a těch 8 ministrantů s kostelníkem, mnou, příp. 

jáhnem na malou sakristii je až až.  

Děkuji za pomoc a spolupráci. 

Pouť ve Verměřovicích a křtiny Terezky Markové 

Příští neděli 27. 6. budeme slavit 

ve Verměřovicích pouť a přijmeme do rodiny 

křesťanů malou Terezku Markovou z Turecka. 

Protože jde o malý kostel a vládní 

nařízení stále platí, prosíme o dodržení 

předpisů a aby přišli jen místní a příbuzní 

od Terezky. Ostatní můžete využít dvě mše svaté v Dolní 

Čermné. Děkuji Vám.  

Poděkování  

Děkuji Vám všem, kdo pomáháte a modlíte se za naši farnost a za naše farní 
společenství. Také děkuji mnohokrát paní Magdě Vašíčkové, která teď trávila dny 
v sakristii, aby čistila, myla, uklízela, větrala apod. Ať ji to Pán viditelně odplatí! 

Velký dík patří i Adamcovým z Verměřovic, že se v těchto vedrech poprali 
s trávou na hřbitově v Dolní Čermné a krásně nám upravili tento prostor kolem 

kostela. Děkujeme😉! 

 



Den otců 

Milí tatínkové děkuji Vám za Vaše otcovství a přijměte prosím malý dík 

v podobě tekutého chleba😉. Ať Vám Pán žehná a dává vše potřebné! 
+ 

Sbírka na charitu 

Sbírka této neděle 19. a 20. června je v celé naší diecézi věnována na charitu.  

Dopis ke sbírce najdete na našem webu, na e-mailu IKF a na nástěnce vzadu 

v kostele v Dolní Čermné.  

Mše svatá na zakončení školního a akademického roku  

Ve středu 23. června se uskuteční, dá-li Pán, od 17 hodin mše 

svatá na farním dvoře. Pak bude opékání buřtů. Když bude 

ošklivo sejdeme se na mši v kostele a pak v Orlovně.  

S sebou buřty. Oheň (příp. gril), kečup, hořčice, chléb, pečivo 

a pití zajistíme. Těšíme se na Vás😉! 

Žehnání dopravních prostředků a prázdninových cest  

Před začátkem prázdnin a dovolených proběhne vždy po mši svaté 

na prostranství před kostelem žehnání dopravních 

prostředků – a to: 

• v neděli 27. 6. v Dolní Čermné a ve Verměřovicích 

• v neděli 4. 7. v Petrovicích a na Mariánské Hoře 

Petrovičtí, kdo můžete, využijte spíš žehnání jinde, protože 

v Petrovicích bude náročné umístit i jen několik málo aut 😉. 

Svatba našich farníků 

V sobotu 19. června byli oddáni v kostele v Dolní Čermné 

Kateřina Macháčková a Václav Karas.  

Ať jim Pán žehná na jejich společné životní cestě😉!+ 

Kronikář farnosti – prosba  

Bylo by krásné, aby každý farník byl nějak zapojený v našem společenství.  

Máte jedinečnou šanci stát se kronikářem farnosti!  

Šanci má jen prvních 100 přihlášených😉! Tak neváhejte😉!  

Primiční obrázky     

Na stolcích v kostele v Dolní Čermné si můžete vzít primiční obrázky novokněze 

P. Jakuba Brabence, kaplana z Pardubic, který nás navštívil minulou středu. 

Objednané knihy možno vyzvednout 

Měli jste možnost si objednat knihy, nyní se prosím domluvte s paní Martou 

Marešovou na převzetí a zaplacení. Děkuji Vám😉!  
              



Nový oltář a koberec v Petrovicích 

Sbírka na nový oltář a koberec v Petrovicích při mši svaté v sobotu 12. června 

vynesla v Petrovicích 2.370 Kč a v kasičce bylo 1.200 Kč. Děkujeme. 
 

 

I my směřujeme na druhý břeh – do nebe. 

Naše plavba životem také není vždy klidná 

a směřující do nebe. 

Apoštolové ve strachu volali o pomoc Pána Ježíše. 

Jednejme také tak. 

Nebojme se přizvat Pána Ježíše do našeho života. 

Každý z nás může zažít utišení bouře 

v sobě, v lidských vztazích, 

může sám poznat velkou moc našeho Pána nad zlem. 

Srdečně Vám žehnám!       

Váš otec Jan       + 

  

 

Žehnání nového oltáře v Petrovicích 

v sobotu 12. června 

 

 

 

  

 

 

 

Web: dolnocermenska.farnost.eu, farnostsnu.cz nebo pohadkovafarnost.cz   

Číslo účtu farnosti: 155816135/0300  Děkujeme za Vaše příspěvky. 

https://dolnocermenska.farnost.eu/ze-zivota-farnosti/farnici-slouzi-farnosti.html
http://farnostsnu.cz/
http://pohadkovafarnost.cz/

