
OHLÁŠKY – ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

1. – 8. srpna  

2021 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

1. 8. 

18. neděle 

v mezidobí 

7.30 

9.00 

 

10.30 

 

16.00 

 

Dolní Čermná – za uzdravení dcery    

Dolní Čermná – za naši farnost, za papeže 

Františka a za celou naši církev  

Verměřovice – za Ladislava Faltejska a celou 

rodinu    

Mariánská Hora – za Emila Šilara, manželku 

Marii, sestru Ludmilu a duše v očistci 

PONDĚLÍ 

2. 8. 

Pondělí 18. týdne 

v mezidobí 
18.30 Jablonné nad Orlicí 

ÚTERÝ 

3. 8. 

Úterý 18. týdne 

v mezidobí 
 Večer pro snoubence 

STŘEDA 

4. 8. 

Sv. Jana Maria 

Vianneye, kněze 
19.00 Petrovice – za + P. Jiřího Mannla  

ČTVRTEK 

5. 8. 

Čtvrtek 18. týdne 

v mezidobí 
19.00 

 

Verměřovice – za Luďka Škorpila  

Káže jáhen Ing. Milan Richter 

PÁTEK 

6. 8. 

Svátek  

Proměnění Páně 19.00 Dolní Čermná – na poděkování za dar života  

SOBOTA 

7. 8. 
 

19.00 

 

 

Verměřovice – s nedělní platností 

– za rodinu Horákovu, Faltusovu 

a za všechny živé z rodu  

NEDĚLE 

8. 8. 

19. neděle 

v mezidobí 

7.30 

 

9.00 

10.30 

 

Dolní Čermná – za Františka Křivohlávka 

a manželku Marii  

Dolní Čermná – za naši farnost    

Petrovice – za rodinu Záleskou 

a Výprachtickou    
 

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

▪ Večerní chvály – ve ST, ČT, PÁ a SO po mši svaté  

a 1. 8. po mši svaté na MH    

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                                1. srpna 2021 

 18. neděle v mezidobí 

Zpovídání před prvním pátkem 

• Ve středu 4. srpna od 17 hodin do 18 hodin bude v kostele v DČ ve zpovědnici 
zpovídat P. Tomáš Fiala z Dolní Dobrouče  

– bez zapisování do rezerv. systému. 

Se mnou můžete slavit svátost smíření:  

• ve středu 4. srpna od 17 hodin v Petrovicích,  

• ve čtvrtek 5. srpna od 17.30 hodin ve Verměřovicích,  

• v pátek 6. srpna 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. 

Během svátosti smíření je výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní, 

možnost adorace. 

Přihlášky na náboženství 

Děkuji za již 60 odevzdaných přihlášek😉. Máte-li někdo ještě zájem, prosím 

vyplňte přihlášku nejlépe ještě dnes, ať už se můžeme pustit do práce! 😉  

Přihlášky jsou v kostele na stolku, také ji najdete na farním webu  

a dostali jste ji IKF na email. 

Děkuji za spolupráci. 

Farní odpoledne 

Příští neděli 8. srpna od 15 h se uskuteční ve farním dvoře Farní odpoledne. 

Srdečně Vás zveme!!! Těšíme se, že budeme moct pobejt neformálně jako farní 

rodina. Můžete se těšit na vzájemné setkání a popovídání, na občerstvení, 

místní dechovku, program Aničky Motlové apod.  

Když přinesete něco na zakousnutí i Vy, bude to vítáno. 

Srpnové vydání farního časopisu Poutník 

Můžete se těšit na další číslo našeho farního časopisu. Ve svém příspěvku se 

snažím připomenout něco z toho, co jsme během našeho prvního společného 

roku spolu prožili. V historickém okénku pan Jansa připomíná útoky 

komunistického režimu činěné na církvi v nedávné době, a nechybí fotografie 

z našich akcí, článek o pěší pouti naší mládeže na Velehrad apod.  

Děkuji všem, kdo se na vydávání časopisu podílejí a těm, kteří napsali články.   

Cihly z farní stodoly 

Z farní stodoly si můžete odvézt mnoho věcí, či nám je pomoci odvézt 

do sběrného dvora. Teď konkrétně nabízíme spoustu cihel. Máte někdo zájem? 



Restaurování sochy sv. Václava 

Přibližně od druhého srpnového týdne začnou práce na restaurování sochy 

sv. Václava před farním kostelem. (Restaurování sochy se bude realizovat 

za využití dotace a finanční spoluúčasti městyse).  

Kolem sochy bude postaveno lešení. Z důvodu bezpečnosti proto po dobu 

provádění prací nebude možný vstup ke kostelu a na hřbitov po schodišti. 

Děkujeme za pochopení.   

Děkuji městysi, že se ujal nám takto pomáhat. Velice si toho vážíme!!! 

Prosba o pomoc se sekáním trávy kolem fary  

Drazí, farnost je nás všech. Díky všem, kdo se jakkoliv zapojujete, sloužíte. 

Jelikož kolem fary je velký pozemek a chceme, aby fara nebyla zarostlý zpustlý 

hrad, rádi bychom sekali každých 14 dní. Ve farnosti je nás hodně. Můžete 

nám prosím, třeba jenom jednou za rok, v tomto pomoci? Zatím to dělalo 

stále dokola několik málo lidí, kteří mají také své rodiny, starosti a povinnosti. 

Pokusili bychom se mít zajištěné potřebné stroje, benzín a Vás bychom prosili 

o trochu Vašeho času, energie a síly. Děkujeme!!! Prosím hlaste se mně, nebo 

paní Martě Marešové. Děkuji!!! 

Poděkování 1 

Děkuji panu Ing. Jiřímu Svobodovi, že vyklidil léta zarovnanou místnost pod 

kůrem, vstup od sv. Barbory. (Tato místnost bude přes léto zamčená; přes zimu 

bude přístupná a budou tam pomůcky k odhazování a odhrnování sněhu.)  

Děkujeme mu také za vyrovnání podlahy a další služby, kterými pomáhá 

farnosti, aby se nám tu lépe žilo. Děkuji😉!!!  

Poděkování 2 + informace o uložení archiválií 

Děkuji paní JUDr. Haně Vágnerové, že se ujala skříně, která byla na vstupní 

chodbě na faře a obsahovala historické dokumenty naší farnosti. Aby byly 

zajištěny všechny potřebné podmínky pro jejich uchování, byl osloven archivář 

diecézní kurie Biskupství královéhradeckého Mgr. Ladislav Holoubek, který 

kvůli koronaviru dorazil až počátkem července a provedl na faře výběr 

archiválií, které již nemusejí nadále zůstávat ve farnosti. Na základě uzavřené 

smlouvy o depozitu byly po vyjádření biskupského archiváře tyto archiválie 

předány do úschovy do Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí. Takto 

zajištěné dokumenty zůstávají nadále v majetku farnosti a jsou k dispozici 

pro historická bádání. 

Poděkování 3 

Vidím, že dveře na našich kostelech potřebují nový nátěr. Děkuji panu Kamilu 

Marešovi z Horní Čermné, který natřel z vlastní iniciativy dveře na kůr. 

Děkujeme.  

 



Farní výlet 

V sobotu 18. září bychom se vydali, dá-li Pán, na farní výlet. 

Předběžný program:  

5.30 – odjezd (cesta cca 2,5 hodiny) 

9.00 – mše sv. ve Frýdku-Místku (Bazilika navštívení Panny Marie), prohlídka 

areálu 

11.00 – oběd u Olešné (pro děti tu mají dětské hřiště) 

12.30 výběr pro zájemce   

verze 1: Štramberk – individuálně buď Trúba, jeskyně Šipka, káva, 

návštěva kostela sv. Jana Nepomuckého, restaurace apod. 

verze 2: Muzeum Tatra Kopřivnice 

15.30 buď jedno z následujícího nebo oboje 

A: Příbor – venkovní křížová cesta (mohli bychom se ji pomodlit), návštěva 

kostela Narození Panny Marie, případně komentovaná prohlídka 

Příbora (zahrady Piaristického kláštera a další) 

B: Nový Jičín – návštěva kostela Nanebevzetí Panny Marie nebo kostela 

Panny Marie Bolestné (Španělská kaple)      

cca 20–21 – návrat domů    

Předběžná cena dopravy 300 Kč dospělý a 150 Kč děti. 

Přihlašovat se můžete na papíry v kostelech. 

Rozpis čtení v Dolní Čermné a na Mariánské Hoře 
 

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

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 

Ne 

8. 8. 

7.30 p. Havlíčková 341 Němečkovi 170 Zpěvákovi 195 

9.00 Vašíčkovi 349 Karasovi 242 Kyšperkovi 381 

Ne 

15. 8. 

7.30 Motlovi 11 Marešovi 264 HČ Kunertovi 458 

9.00 Bednářovi 92 Magdaléna Motlová 11 Jurenkovi 160 

 

Přeji Vám krásné prázdniny a dovolené!  

 Ať je to čas odpočinku a obnovy sil      .  

Děkuji za první rok s Vámi     ! 

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/

