
OHLÁŠKY – ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

27. června – 4. července  

2021 

Pořad bohoslužeb 

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 

PONDĚLÍ 

28. 6. 

Památka sv. Ireneje, 

biskupa a mučedníka 
  

ÚTERÝ 

29. 6. 

Slavnost  

sv. Petra a Pavla, 

apoštolů – 

doporučený svátek 

19.00 

 

Dolní Čermná – za živé a zemřelé členy 

živého růžence     

STŘEDA 

30. 6. 
Středa 13. týdne 

v mezidobí 

19.00 

 

Petrovice – za Václava Krátkého, manželku 

Annu, snachu Marii a celý rod 

ČTVRTEK 

1. 7. 

Čtvrtek 13. týdne 

v mezidobí 
19.00 Verměřovice – za Boží pomoc a ochranu 

PÁTEK 

2. 7. 

Pátek 13. týdne 

v mezidobí  

První pátek v měsíci 

19.00 Dolní Čermná – na úmysl dárce   

SOBOTA 

3. 7. 

Svátek sv. Tomáše, 

apoštola 
19.00 

 

Verměřovice – s nedělní platností 
– na úmysl dárce  

NEDĚLE 

4. 7. 

14. neděle 

v mezidobí 

7.30 

 

9.00 

 

10.30 

 

16.00 

 

Dolní Čermná – za Cyrila Vránu a živé 

a zemřelé z rodiny   

Dolní Čermná – za naši farnost a za celou 

naši církev       

Petrovice – za Jaroslavu a Karla Vašátkovy 

a celý jejich rod    

Mariánská Hora – za Františka Berana, 

Martu Šilarovou a duše v očistci 
 

▪ Ranní chvály – po nedělní mši svaté 4. 7. v 7.30 hodin 

▪ Večerní chvály – v ÚT, ST, ČT, PÁ a SO 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   

mailto:dolnocermenska@farnost.eu
mailto:marta_maresova@seznam.cz


Sdělení farníkům                              27. června 2021 

 13. neděle v mezidobí 

PRAVIDLA A DOPORUČENÍ Z COVID PORTÁLU 

Bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konat, je při nich 

třeba dodržovat hygienická opatření.    

Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry, s výjimkou 

členů jedné domácnosti. Po celou dobu bohoslužby platí povinnost mít 

nasazený respirátor, chirurgickou roušku či nanoroušku. Účastníci si před 

vstupem do vnitřních prostor musí vydezinfikovat ruce.  

Jelikož nás je, Bohu díky, ve farnosti hodně, tak bychom mohli patřit 

do „společenských akcí“, které mají tato pravidla a doporučení:  Veřejné i soukromé 

společenské akce se mohou konat s limitem účastníků 200 osob uvnitř, pokud 

všichni přítomní při příchodu prokáží splnění jedné z následujících podmínek:  

doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní; doložit negativní POC (tzv. 

antigenní) test starý nejvýše 72 hodin  (lze prokázat potvrzením zaměstnavatele 

o provedení samotestu či čestným prohlášením); doložit prodělání laboratorně 

potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem 

konání akce; aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž 

od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní, v případě aplikace jednodávkové 

vakcíny musí od této uběhnout nejméně 14 dní. 

Noste si prosím tedy nějaké takovéto certifikáty, potvrzení apod. s sebou. Děkuji. 

Rezervační systém 

Na svátost smíření rezervační systém nadále ponechávám. 

U ministrantů budu taky vděčný, když budu vědět na koho se můžu těšit 

a jestli vůbec někdo přijde. Jedná-li se například o neděli nebo slavnost 

a nikdo tam není, tak pak paní Marta Marešová shání ministranty telefonicky.  

Zpovídání před prvním pátkem 

• V pátek 2. července od 20 hodin do 21 hodin bude v kostele v DČ 
ve zpovědnici zpovídat P. Pavel Pokorný z Jablonného n. Orl. – bez registrace. 

Se mnou můžete slavit svátost smíření:  

• ve středu 30. června od 17 hodin v Petrovicích,  

• ve čtvrtek 1. července od 17.30 hodin ve Verměřovicích,  

• v pátek 2. července v sakristii kostela v Dolní Čermné od 17.00 do 18.30, 
pak do mše svaté ve zpovědnici.  

Na svátost smíření u mě se prosím zapisujte do rezervačního systému. 

Pomůžete tak hladšímu průběhu. Děkuji za pochopení a pomoc. 

 Sbírka na charitu 

Sbírka minulé neděle 19. a 20. června na charitu vynesla při všech 4 mších 

svatých celkem 10.146 Kč. Děkujeme za Vaši štědrost a podporu potřebných.   



Volné mešní intence 

Je možné dávat úmysly na mše svaté. Jsou volné skoro všechny následující 
všední dny i neděle. 

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 😉. 

Poděkování za středeční setkání na farním dvoře 

Děkuji především všem, kdo pomohli posekat trávu a jakkoliv jinak pomáhali!!! 

Děkuji také všem, kdo přišli. Bylo to moc pěkné😉. Potěšilo to mé pastýřské 

srdéčko😉.   

Co se mimo jiné podařilo v těchto dnech a týdnech? 

✓ revize 24 hasících přístrojů, které máme v kostele v Dolní Čermné, 
na Mariánské Hoře a na faře 

✓ doplnění chybějících šablon na střeše kostela v Dolní Čermné 

✓ ve středu 23. 6. požární prevence – kontrola v kostele v Dolní Čermné 

✓ ve čtvrtek 24. 6. setkání s památkáři a vikariátním technikem kvůli opravám 
kostela v Dolní Čermné (střecha + fasáda)  

Nabídka pro dívky 

Centrum pro rodinu srdečně zve dívky ve věku 12–16 let na prázdninový 

program „Jsem jedinečná a vzácná“, který proběhne ve dnech 2.– 4. srpna 2021 

v prostorách Nového Adalbertina v Hradci Králové. 

Kdo jsem, jak se přijímám, vážím si sama sebe? Jaké změny přicházejí v období 

dospívání? Jak se mění mé tělo, jak se připravuji na budoucí vztahy. Budeme 

se bavit, tvořit, poznávat se, radovat se a hledat své poslání... 

Přihlášky a bližší informace na: crhk@bihk.cz, tel. 731 140 002 nebo 

https://www.bihk.cz/biskupstvi/centrum-pro-rodinu/pout-

rodin/prazdninovy-program. 

Nové fotografie na webu 

Na webu najdete fotografie z minulé neděle a ze středeční mše svaté na farním 

dvoře a z následného setkání a opékání. 

Aktivita pro děti 

V kostele v Dolní Čermné je nástěnka s prázdninovou aktivitou na téma: Místa 

setkání s Bohem. 

https://www.bihk.cz/biskupstvi/centrum-pro-rodinu/pout-rodin/prazdninovy-program
https://www.bihk.cz/biskupstvi/centrum-pro-rodinu/pout-rodin/prazdninovy-program


Červencový Poutník 

Další číslo našeho farního časopisu je na světe. Děkuji všem, kdo přispěli 

do tohoto vydání. Mám radost, že Vás bylo více, že se konečně objevuje více 

jmen. Vždyť časopis je nás všech.   

Připomenutí lektorům 

Děkuji za Vaši ochotu číst Boží slovo a přednášet jménem nás všech přímluvy. 

Velice si vaší ochoty a konkrétní služby pro farnost vážím!!! Když jdete číst čtení 

nebo přímluvy uklánějte se, prosím, před oltářem – obětním stolem, neboť na něm 

se odehrává oběť mše svaté a oltář je Kristus. Před svatostánkem poklekáme 

přede mší, po mši a při návštěvě kostela.  

Přímluvy můžete jít číst ve všední den hned, když se po promluvě zvedám ze sedes, 

v neděli ihned po Vyznání víry. U nedělních přímluv jsou čtyři značky před textem, 

přímluvami. Vyberte prosím vždy z každé značky jednu. První přímluva je za 

církev a její potřeby, druhá za svět, třetí za trpící a čtvrtá za místní společenství. 

Prosím zůstaňte u ambonu, než dočtu závěrečnou modlitbu a lid odpoví amen, 

a pak můžete jít na místo. Děkuji za vyslyšení mých proseb, abychom mši svatou 

zkrásnili a dělali plynulejší.  

Další vdaná farnice       

V sobotu 3. 7. bude v Neratově oddána Lenka Filipová z Petrovic 

a Miloslav Šabata z Dolní Dobrouče. Ať jim Pán žehná! + 

Poděkování za odstranění pomníků  

Děkuji všem, kdo pomohli s odstraněním pomníků opřených o kostel a různě se 

povalujících na hřbitově. Víte-li o někom, kdo má ještě zbylé pomníky takto volně 

položené v prostoru, vyřiďte mu prosím naši prosbu. Děkuji.  

Pomozme jižní Moravě 

Spojme se v pomoci těm, kterým ničivé tornádo vzalo střechy nad hlavou – 

modlitbou nebo finančně např. přes Diecézní charitu v Hradci Králové 

https://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/pomozme-jizni-morave-10507 

 

Prožijte krásný týden 

 a přeji Vám  

krásné prázdniny a dovolené!  

Ať Vás Pán chrání!  

Srdečně Vám žehnám 

 Váš otec Jan       + 

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

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

https://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/pomozme-jizni-morave-10507
https://dolnocermenska.farnost.eu/ze-zivota-farnosti/farnici-slouzi-farnosti.html
http://farnostsnu.cz/
http://pohadkovafarnost.cz/

