
OHLÁŠKY – ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

8. – 15. srpna  

2021 

Pořad bohoslužeb 

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    

PONDĚLÍ 

9. 8. 

Svátek sv. Terezie 

Benedikty od Kříže 

19.00 

 

 

Dolní Čermná – za naši farnost a za všechny 

obyvatele naší farnosti 

Káže jáhen Ing. Milan Richter 

ÚTERÝ 

10. 8. 

Svátek sv. Vavřince, 

jáhna a mučedníka 
19.00 Dolní Čermná – za 20 let společného života 

STŘEDA 

11. 8. 

Památka sv. Kláry, 

panny 
  

ČTVRTEK 

12. 8. 

Čtvrtek 19. týdne 

v mezidobí 
 Večer pro snoubence 

PÁTEK 

13. 8. 

Pátek 19. týdne 

v mezidobí 

19.00 

 

 

 

Dolní Čermná – za Josefa a Helenu 

Vašíčkovy, syna Petra, vnuka Petra 

a živou rodinu 

Káže jáhen Ing. Milan Richter 

SOBOTA 

14. 8. 
 

13.00 

 

19.00 

 

 

Dolní Čermná – svatební obřad Anna 

Bláhová a Petr Soběslavský 

Petrovice – s nedělní platností 

– za Vlastimila Nováka a živé i zemřelé 

z rodiny Stejskalovy a Novákovy 

NEDĚLE 

15. 8. 

Slavnost 

Nanebevzetí 

Panny Marie 

7.30 

9.00 

 

10.30 

Dolní Čermná – za Oldřicha Kunce a celý rod 

Dolní Čermná – za rodiče Macháčkovy 

a zemřelé sourozence 

Verměřovice – na úmysl dárce      

 

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

▪ Večerní chvály – v PO, ÚT, 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                                 8. srpna 2021 

 19. neděle v mezidobí 

Farní odpoledne 

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

Srdečně Vás zveme!!! 

(V případě nepříznivého počasí v Orlovně).  

Je potřeba připravit a zařídit spoustu věcí. Děkuji všem, kdo se na tom podílejí, 

zvlášť paní Martě Marešové, která vše zastřešuje a koordinuje. 

Nebudou chybět klobásky z udírny, točené pivo Bernard 11°, točená 

kolča a jiné občerstvení.  

Když něco slaného či něco na zakousnutí ke kávě přinesete i Vy, bude 

to vítáno. Děkujeme. 

  

Hodiny na věži kostela v Dolní Čermné 

Děkuji dvěma mužům, kteří se mi ozvali s tipy na opraváře hodin. Jednoho 

jsme oslovili a ten hodiny „rozchodil“, ale není jisté, jak dlouho to vydrží. 

Každopádně, pokud zde chceme mít i nadále funkční hodiny, je potřeba jejich 

generální oprava. Cena by byla cca 30.000 Kč a hodiny by nešly cca dva měsíce. 

Ještě oslovíme firmu, s žádostí o cenovou nabídku při přestavbě hodin na jejich 

elektronické řízení. Příp. další dobré tipy vítány. 

 

Žehnání bylin a květin 14. a 15. 8. 

Je tady zvykem udržovat prastarou tradici a na slavnost Nanebevzetí Panny 
Marie žehnat květiny a byliny.  

Panna Maria je v církvi právem považovaná za nejkrásnější květ stvoření, jehož 
plodem je Kristus, Emanuel, Bůh mezi námi. Byliny jsou 
pak symbolem její pomoci, protože léčí tělo i duši. Proto 
se v den jejího Nanebevzetí, v den vrcholícího léta, žehnají 
květy a byliny, zvláště ty, které svými účinky prospívají 
lidem. V dřívějších dobách se 
konala procesí a věřící přinášeli 
do kostela polní květiny a léčivé 
bylinky.  

Také vy si můžete v sobotu nebo 
v neděli na slavnost Nanebevzetí 
Panny Marie přinést do kostela 

květiny a byliny. Na závěr mše svaté budou požehnány.   



Farní výlet  

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

je uveden v minulých ohláškách. Prosíme zájemce, aby se zapsali do tabulky 

v našich kostelech. Děkuji za spolupráci. 

Poděkování  

✓ Děkuji tolika lidem, kteří měli v tomto týdnu zájem o svátost smíření. 

Ve středu jsme si připomínali sv. Jana Maria Vianneye, patrona kněží. Díky 

Vám jsem mohl zažívat něco z toho, co zažíval on😉 – ten velký zájem o tuto 

svátost!!! Bohu díky!  

✓ Děkuji všem, kdo sloužíte v naší farnosti, v našich kostelech.  

✓ Děkuji také všem, kdo se v tomto týdnu zasloužili o posekání trávy kolem 

fary. V pondělí byly v provozu najednou čtyři zahradní sekačky a dva 

křovinořezy a v pátek jeden zahradní traktůrek.  

Díky, díky, díky😉! Šťastný otec Jan😉 

Přihlášky na náboženství 

Děkuji za 60 odevzdaných přihlášek. Za týden nepřibyla žádná, tímto to tedy 

beru za uzavřené. Děkuji za důvěru a spolupráci. 

Restaurování sochy sv. Václava u kostela v Dolní Čermné 

Lešení už kolem sochy stojí, proto není možný přístup ke kostelu po tomto 

schodišti. Děkujeme za pochopení. 

Ach, ta láska nebeská 😉 

V sobotu 7. 8. jsem měl tu čest oddat v Ústí nad Orlicí Petra Pavlase z Jakubovic 

a Dorotku Leschingerovou z Říček.  

V sobotu 14. 8. budou oddáni v Dolní Čermné Anička Bláhová 

z Dolní Čermné a Petr Soběslavský z Prahy. Oba v současnosti Iřané😉.  

Ať jim Hospodin žehná po všechny dny jejich života😉! 

 

Rozpis čtení v Dolní Čermné 
 

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

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 

Ne 

22. 8. 

7.30 Marešovi 172 Menclovi 193 Bláhovi 457 

9.00 Formánkovi 83 Maříkovi Kunčice Vágnerovi 102 

 



 

Poutní slavnost na Hoře Matky Boží u Králík  

V neděli 15. 8. 2021 bude na Hoře Matky Boží u Králík mše svatá také 
odpoledne v 15.00 hodin (celebruje P. Karel Moravec, rektor poutního kostela). 

 

 

 

„Drž se pevně Boha. Buď jako ptáček,  

který nepřestane zpívat,  

i když se pod ním zlomí větev.  

On totiž ví, že má křídla.“  

Don Bosco 

Srdečně Vám žehnám 

  Váš otec Jan       + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mše svatá pro verměřovické skauty 11. 7. – tábořiště Bouzov 
 

 

 

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/

