
OHLÁŠKY – ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

18. – 25. července  

2021 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

18. 7. 

16. neděle 

v mezidobí 

7.30 

 

9.00 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za naši farnost a celou naši 

církev 

Dolní Čermná – za Anežku Pecháčkovou, 

manžela Bohuslava a syna Vladimíra  

Petrovice – za Oldřicha Junka, manželku 

a rodiče  

PONDĚLÍ 

19. 7. 

Pondělí 16. týdne 

v mezidobí 
  

ÚTERÝ 

20. 7. 

Úterý 16. týdne 

v mezidobí 
  

STŘEDA 

21. 7. 

Středa 16. týdne 

v mezidobí 

19.00 

 

Dolní Čermná – za Milušku Cejnarovou 

a celý rod 

ČTVRTEK 

22. 7. 

Svátek sv. Marie 

Magdalény 
19.00 Dolní Čermná – na úmysl dárce  

PÁTEK 

23. 7. 

Svátek sv. Brigity, 

řeholnice, 

patronky Evropy 

15.00 

 

19.00 

 

Dolní Čermná – rozloučení s panem Karlem 

Bílým (bohoslužba slova) 

Dolní Čermná – za Ladislava Vacka, bratra 

a rodiče z obojí strany 

SOBOTA 

24. 7. 
 

19.00 

 

Verměřovice – s nedělní platností 

– na úmysl dárce  

NEDĚLE 

25. 7. 

17. neděle 

v mezidobí 

1. světový den 

prarodičů 

a starých lidí 

VÝROČÍ POSVĚCENÍ 

KAPLIČKY V HŮŘE 

(3O LET) 

7.30 

 

 

9.00 

 

10.30 

 

 

Dolní Čermná – za naši farnost, za živé 

i zemřelé farníky a za všechny obyvatele 

našich obcí 

Dolní Čermná – za rodinu Formánkovu 

a Šlézovu 

kaplička v Hůře (za nepříznivého počasí 

v kostele v Petrovicích) – za Ladislava 

Bednáře, Petra Duška a Václava Vondru 
 

▪ Ranní chvály – o nedělích po mši svaté v 7.30 hodin   

▪ Večerní chvály – ve 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                     17. a 18. července 2021 

 16. neděle v mezidobí 

Poděkování  

➢ všem, kdo se snaží ve farnosti vytvářet dobrou atmosféru, navzájem si 

pomáhat, usmát se na sebe 😉 apod. 

➢ všem, kdo jakkoliv pomáhají v našich kostelech, na faře a kolem fary 

Farnost je nás všech. Děkuji! 

Velký zázrak, sen… 😉 

Děkuji všem, kdo se jakkoliv zapojili tento týden do úprav v sakristii v Dolní 

Čermné. Exkurze v sakristii nyní je za 30 Kč plné vstupné, děti a senioři 

polovic😉. Samozřejmě šprýmuji. Je to tam nyní jako v pokojíčku😉!  

Nádhera😉!!! Zápach, který vycházel ze sakristie – zatuchlina – mohly 

způsobovat také shnilé trámy, které byly vyhozeny a bylo nahrazeno novými 

a novou dřevěnou podlahou. Sklon naší sakristie byl 15 cm!!! Sakristie se také 

vymalovala a krásně prokoukla. Nebylo malováno několik desetiletí… 

Na veškerý materiál mám sponzora. Děkuji všem dobrovolníkům, především 

Magdě Vašíčkové, jejímu manželovi Pavlovi a panu Stanislavu Moravcovi, kteří 

byli v sakristii celý týden, celé dny!!! Velký obdiv, respekt, vděčnost…  

Děkuji také mistrovi Jiřímu Svobodovi za jeho ochotu a odbornou práci. 

A hluboce se klaním a děkuji dalším 15 farníkům, kteří si našli čas a sílu a také 

přiložili ruku k dílu. Podařilo se dílo nevídané… Snad brzy bude sakristie 

přívětivým a důstojným místem, kde se připravujeme k oslavě Boha, ke slavení 

svatých tajemství…  

Pán Vám viditelně odplať za Vaše velké dílo pro naši farnost.  

Jsem moc šťastný😉! 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Přihlášky na náboženství 

V kostele na stolku si můžete vzít přihlášky na náboženství a hned zde je 

můžete vyplnit a vyplněné dávat mně nebo do sakristie. Děkuji za spolupráci 

a za již 30 odevzdaných přihlášek😉. Děkujeme za důvěru a za energii a čas, 

který věnujete svým dětem ve vzdělávání ve víře. 

Formulář přihlášky jste dostali také IKF na email nebo ho najdete na webu.  

Prosíme, odevzdejte přihlášky co nejdříve, nejlépe hned dnes😉! 

Děkujeme za spolupráci. 
 

Nový člen naší farní rodiny 

V sobotu 24. července odpoledne v kostele v Dolní Čermné přijmeme 

do rodiny dětí Božích Matyáše Zastoupila z Dolní Čermné. Radujme 

se z nové ratolesti a modleme se prosím za celou rodinu a jejich 

víru. Děkuji. 

Výročí posvěcení kapličky v Hůře 

Příští neděli 25. července v 10.30 hodin bude v případě příznivého počasí mše 

svatá u kapličky Panny Marie v Hůře.  Oslavíme tak společně výročí 30 let 

od jejího posvěcení. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá v kostele 

v Petrovicích. 

Den prarodičů 

V neděli 25. července se bude slavit první Světový den prarodičů a starých lidí, 

který vyhlásil papež František. Podnětem k jeho vyhlášení byla pandemie, která 

jak říká papež „přišla jako nečekaná a zuřivá bouře“ a dopadla nejtvrdším 

způsobem právě na staré lidi, ať už v podobě nemoci samé, odchodu nejbližších 

nebo formou dlouhé izolace a osamělosti. Svatý otec pro tento den zvolil motto 

parafrázující Ježíšova slova z Matoušova evangelia: „Já jsem s tebou po všechny 

dny“ (srov. Mt 28,20) 

V tento den je možné získat plnomocné odpustky – na nástěnkách v kostelech 

a na webu naleznete Dekret penitenciárie s bližšími informacemi. 

Vázy v Dolní Čermné k rozebrání 

Jak již bylo ohlášeno minulou neděli, je možné si z kostela v DČ odnést vázy, 

které jsou umístěné za lavicemi u stolků. Můžete si je rozebrat a příp. příspěvek 

vhodit do kasiček. Děkujeme. 

Knížky k zakoupení v kostele v Dolní Čermné 

Za lavicemi naleznete také knížky, které jste si mohli objednávat s 10% slevou. 

Několik nám jich omylem poslali navíc, tak si je můžete nyní zakoupit. (Pokud 

o ně nebudete mít zájem, vrátíme je zpět). Ceny jsou uvedeny u jednotlivých 

knížek, peníze za knihy, vhoďte do kasičky. Děkujeme. 

Prázdninová aktivita pro děti 

Vzadu v kostele v Dolní Čermné.  



Sbírka na nový oltář a koberec v Petrovicích  

V sobotu 10. 7. se vybralo v Petrovicích na tento účel 1.609 Kč. Sbírka této 

neděle 18. 7. bude v Petrovicích opět věnována na tento účel. Přispívat lze 

i do kasičky umístěné vzadu v petrovickém kostele. Děkujeme! 

Poutníci z Hustopečí 

V úterý 13. 7. kolem 19 hodiny do naší farnosti doputovalo 15 poutníků 

z Hustopečí se svým knězem P. Nekudou. Jejich cílem byly polské Vambeřice – 

cca 250 km. Svoji pouť zahájili v sobotu 10. 7. Přespali v Orlovně. Ve středu 

ráno zahájili v 6 hodin v našem kostele ranními chválami a mší svatou svůj 

další putovní den. Před 8 hodinou se chtěli vydat na cestu, ale blesky je 

pozdržely.  Když ustalo hromobití vydali se ještě v dešti směr Letohrad na další 

své přespávací místo do Neratova.  

Bylo to velmi příjemné setkání. 

Marta Marešová 

Rozpis čtení v Dolní Čermné a na Mariánské Hoře 

Děkuji všem, kdo takto sloužíte.  Přede mší prosím ohlaste kostelníkovi 

nebo kostelnici, že se čtením počítáte. Děkuji. Když se nemůžete dostavit, 

prosíme sežeňte si náhradu nebo si to s někým vyměňte. Děkujeme! 

Kdybyste měli zájem někdo další číst, nebo naopak nechtěli, ozvěte se nám. 

Nemusí tam být celé rodiny, ale i konkrétní jména. Těším se na naslouchání 

Božího slova z Vašich úst     ! 
 

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

Ne 

18. 7. 

7.30 Svobodovi 377 Adamcovi 18 Vávrovi 264 

9.00 Jansovi 7 Macháčkovi ml. 60 Marešovi 409 

Ne 

25. 7. 

7.30 p. Filáček 332 Dvořákovi 406 Svobodovi 252 

9.00 Židkovi 65 Macháčkovi 411 Macháčkovi 411 

Ne 

1. 8. 

7.30 Kunertová 300 Pecháčkovi 330 Hejlovi 232 

9.00 Macháčkovi 55 p. Krátký 73 Faltusovi 356 

16.00 Severinovi 342 Málkovi 180 Pecháčkovi MH 

 

 

Přeji Vám krásné prázdniny a dovolené!  

 Ať je to čas odpočinku a obnovy sil        

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

