
OHLÁŠKY – ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

29. srpna – 5. září  

2021 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

29. 8. 

22. neděle 

v mezidobí 

Žehnání žákům, 

studentům, učitelům, 

vychovatelům 

a žehnání školních 

potřeb 

7.30 

 

9.00 

10.30 

 

Dolní Čermná – za naši farnost, za živé 

i zemřelé farníky 

Dolní Čermná – za Annu Stříbrnou 

Verměřovice – za letos zemřelého kněze naší 

diecéze P. Miloslava Šiffla  

PONDĚLÍ 

30. 8. 

Pondělí 22. týdne 

v mezidobí  Kněžský den 

ÚTERÝ 

31. 8. 

Úterý 22. týdne 

v mezidobí 
 

Pohřeb pana Pavla Killara se mší svatou 

v Bystřeci ve 14 h. 

STŘEDA 

1. 9. 

Středa 22. týdne 

v mezidobí 
19.00 

 

Petrovice – za Vincence Nováka a celou 

rodinu 

ČTVRTEK 

2. 9. 

Čtvrtek 22. týdne 

v mezidobí 
19.00 

 

Verměřovice – za Emila a Marii Moravcovy 

s prosbou o požehnání pro celou rodinu  

PÁTEK 

3. 9. 

Sv. Řehoře Velikého, 

papeže a učitele církve 

První pátek v měsíci 
19.00 Dolní Čermná – za naději a sílu k životu 

SOBOTA 

4. 9. 
 

11.00 

 

 

13.00 

 

 

19.00 

 

 

Dolní Čermná – Zlatá svatba, mše svatá  

– poděkování za dar společného života 

Miroslava a Zdenky Pecháčkových  

Mariánská Hora – svatba – obřad  

Josef Klekar z Petrovic a Lucie Krejsová 

z Letohradu, Kunčic 

Verměřovice – s nedělní platností 

– za Oldřicha Rybku, sourozence a duše 

v očistci 

NEDĚLE 

5. 9. 

23. neděle 

v mezidobí 

Při dopoledních 

mších svatých 

pomazání 

nemocných a 

katecheze 

pro děti. 

7.30 

 

9.00 

 

 

10.30 

 

16.00 

Dolní Čermná – za Marušku Šemberovou 

a rodiče 

Dolní Čermná – za Jaroslava Bednáře, 

rodinu Lenochovu, Bednářovu a Vitouchovu 

a duše v očistci 

Petrovice – za Václava a Filomenu Mikulovy 

a ostatní zemřelé s obou stran 

Mariánská Hora – na úmysl dárce 
 

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

▪ Večerní chvály – v ÚT, ST, ČT, PÁ, v SO po mši sv. a NE po mši sv. na MH 

Srdečně zvu 😉! 



Sdělení farníkům              29. srpna 2021 

 22. neděle v mezidobí 

Zpovídání před prvním pátkem 

• Ve středu 1. září 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 1. září od 16.30 hodin v Petrovicích,  

• ve čtvrtek 2. září od 17.30 hodin ve Verměřovicích,  

• v pátek 3. září v sakristii kostela v Dolní Čermné od 16.30 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. 

Děkuji za Váš krásný zájem o tuto svátost. Moc si toho vážím. 

Během svátosti smíření je výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní, 

možnost adorace. 
 

Žehnání školákům, studentům, učitelům, vychovatelům 

a rodičům, a žehnání školních potřeb  

Při nedělních bohoslužbách 28. a 29. 8.  

Generální úklid na Mariánské Hoře v sobotu 28. 8. 

Děkuji všem, kdo jste se ho zúčastnili.  

Žehnání hasičského vozu a praporu v Petrovicích 

V neděli 29. 8. v cca 14.30 na petrovickém hřišti proběhne 

žehnání hasičského vozu a praporu. Jste srdečně zváni. 

První neděle v měsíci – katecheze pro děti s Aničkou Motlovou 

Příští neděli 5. 9. při dopoledních mších svatých si 

na bohoslužbu slova vezme děti Anička Motlová, která pro ně 

připraví katechezi, aby si z bohoslužby odnesly více vjemů 

a informací. (Takto bychom se to snažili uskutečňovat každou 

první neděli v měsíci.) Děkuji Aničce a jejím pomocníkům za uklizení kaple 

sv. Barbory a mám velikou radost, že i tento prostor se bude využívat. Jupí😉! 

Zářijový Poutník 

Již nyní si můžete vzít zářijové vydání časopisu Poutník. Jelikož Poutníky teď 

v létě všechny mizí a bude pouť na Mariánské Hoře, navýšili jsme počet výtisků 

ze 150 ks na 200 ks a tím se snížila cena za jeden kus na 18 Kč. Uvidíme, jaký 

bude zájem😉. Děkuji všem, kdo se podílejí na vzniku našeho farního časopisu.  



Společné udílení svátosti nemocných 

Moji milí, připomínám, že v sobotu 4. 9. a v neděli 5. 9. při dopoledních mších 

svatých proběhne pro zájemce společné udílení svátosti nemocných. Zájemci, 

zapište se prosím na papírky a ty dejte mně nebo do sakristie. Děkuji 

za spolupráci. Více informací o této svátosti a kdo ji může přijmout naleznete 

v předminulých ohláškách. Zatím je Vás přihlášeno na 4 mše svaté dohromady 19.  

Darem této svátosti je útěcha, pokoj a odvaha, aby člověk snáze překonal obtíže, 

které působí vážná nemoc nebo slabost stáří. Udílí se vkládáním rukou kněze 

na hlavu nemocného a následným mazáním posvěceným olejem na hlavě 

a na rukou.  

Tuto svátost může přijmout věřící člověk, který se pro nemoc nebo ve stáří 

dostává do blízkosti smrti tzn. každý nemocný a každý nad 60 let (i když nemoc 

neprožívá).    

Svátost nemocných má věřící přijmout ve stavu milosti posvěcující tzn. má jí 

předcházet svátost smíření. Skrze milost této svátosti dostává nemocný sílu 

a dar spojit se mnohem důvěrněji s Kristovým utrpením.    

Sbírka na MH na střechu kostela 

Příští neděli bude opět při mši na MH sbírka na opravu hřebnáče kostela.  

Ceny se mění ze dne na den, ale předběžný odhad je 35 tisíc Kč. Zatím se 

vybralo 9.567 Kč, takže nám ještě cca 25.500 Kč chybí. (Také plánujeme přidat 

reproduktor na kůr.) 

Pouť na Mariánské Hoře + ministranti 

V neděli 12. září budeme slavit poutní slavnost na Mariánské 

Hoře. Program je na plakátkách a na webových stránkách. Všichni 

jste srdečně zváni. 

Prosíme ministranty, aby se zapsali do tabulek jako každý týden. 

Ti, kdo budou ministrovat na mši v 10 hodin s panem nunciem, 

se sejdou na nácvik v 9.00 u sakristie.  

Prosíme, aby přišel někdo ministrovat i v 7.30 a v 16.00. Děkujeme. 

Společná cesta na mši s papežem Františkem na Slovensko 

ve středu 15. září  

Nabízím, viz minulé ohlášky. Účastníci musí splňovat podmínku plného 

očkování. V našich kostelech jsou papíry, na které se můžete zapsat, máte-li 

zájem se účastnit středeční mše svaté na Slovensku o slavnosti Panny Marie 

Bolestné v 10 hodin v Šaštíně. V případě zájmu vypravili bychom společný 

autobus nebo několik aut. Je to jistě jedinečná příležitost k setkání se Svatým 

Otcem. Odjezd by byl asi v 5 hodin. Cestou zpět se můžeme ještě zastavit někde 

na pozdější oběd a ještě někde…? např. v klášteře v Rajhradě a vrátit se kolem 

20. hodiny. Samozřejmě přijímám i Vaše podněty. Zatím se nikdo nepřihlásil. 

Více o návštěvě papeže Františka na Slovensku na: www.navstevapapeza.sk 

  

http://www.navstevapapeza.sk/


Pohřeb pana Miloslava Fišara z Horní Čermné 

V neděli 22. srpna večer po dlouhé a těžké nemoci zemřel ve věku nedožitých 

61 let pan Miloslav Fišar z Horní Čermné 115. Rozloučili jsme se 

s ním v kostele v Dolní Čermné v pátek 27. srpna.  

Čtyřicetidenní modlitební síť za naše politiky: Dejme 

naši zem do rukou Božích! 

Tato modlitební síť za parlamentní volby je odpovědí na výzvu našich biskupů. 

Začíná 30.8. a probíhá v rámci projektu Vlčí doupě. Do modliteb se ale může 

zapojit každý! Pokud chcete dostat placku a kartičku s modlitbou, můžete si o ně 

napsat do neděle 29. 8. 2021 na email: vlcidoupe7@gmail.com nebo 

prostřednictvím aplikace Vlčí doupě. 

Více informací na: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210824ctyricetidenni-

modlitebni-sit-za-nase-politiky-dejme-nasi-zem-do-rukou-bozich  

Koncert v Hradci Králové 15. 9. Antonín Dvořák – Svatá Ludmila 

Ve středu 15. září od 19.30 se uskuteční v Hradci Králové koncert Filharmonie 

Hradec Králové: Antonín Dvořák – Svatá Ludmila, oratorium na text 

J. Vrchlického op. 71 B 144.  

Členům farnosti jsou nabídnuty vstupenky za zvýhodněné vstupné 100 Kč, 

protože právě živá farní společenství z duchovního dědictví svaté Ludmily 

dodnes čerpají její odkaz. V případě zajmu o vstupenky se obracejte na email: 

mala@fhk.cz nebo tel. 495 221 901. Při rezervaci použijte heslo „farnost“. 

Věci k rozebrání 

Ve středu se nám podařilo uklidit od nejhoršího půdičku nad sakristií v Dolní 

Čermné. Některé věci, které by se Vám mohly líbit či hodit, jsou k rozebrání 

za lavicemi v kostele v DČ. 

Poděkování 

Děkuji za Vaše modlitby a za Vaše finanční příspěvky. Nebýt Vás, tak nemůže 

farnost fungovat, nemohli bychom upravovat, opravovat, svítit apod. Děkujeme!!!  

 

 

Ježíšovým pohledem ve všech lidech objevujme jejich srdce  

a budou-li potřebovat naši pomoc, nezaváhejme ani na chvíli!       

Hodně síly a odvahy k naplnění. 

Ze srdce a rád Vám k tomu žehnám. 

  Váš otec Jan       + 
 

 

 

 

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

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

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210824ctyricetidenni-modlitebni-sit-za-nase-politiky-dejme-nasi-zem-do-rukou-bozich
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210824ctyricetidenni-modlitebni-sit-za-nase-politiky-dejme-nasi-zem-do-rukou-bozich
https://dolnocermenska.farnost.eu/ze-zivota-farnosti/farnici-slouzi-farnosti.html
http://farnostsnu.cz/
http://pohadkovafarnost.cz/


Farní výlet  

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

Prosíme zájemce, aby se zapsali do tabulky v našich 

kostelech. Děkuji za spolupráci.  

Předběžný itinerář výletu: 

• 6.00 odjezd (cesta cca 2,5 hodiny + nějaká přestávka) 

• 9.30 mše sv. ve Frýdku-Místku (Bazilika Navštívení Panny Marie)  

• 11.00 oběd u Olešné – Hospůdka u Toma  

(děti tu mají k dispozici dětské hřiště) 

• 12.30 výběr pro zájemce (lze se rozdělit dle zájmu) 

verze 1: Muzeum Tatra Kopřivnice 

verze 2: Příbor – venkovní křížová cesta, kostel Narození Panny Marie, 

zahrady Piaristického kláštera, prohlídka města 

Počítáme, že asi většina bude mít zájem o Muzeum Tatry.  

Kdo máte zájem o verzi 2, napište prosím ke svému jménu 

do řádku číslo „2“. Děkujeme. 

• 15.30 – Štramberk – Moravský Betlém – individuálně buď věž Trúba, kostel 

sv. Jana Nepomuckého, jeskyně Šipka, prohlídka města, možnost 

nákupu Štramberských uší, káva, restaurace, možnost navštívit 

Městský pivovar, kde se vaří domácí kvasnicové pivo Trubač apod. 

Je zde možnost navštívit minizoo – výstavu akvarijních a terarijních 

zvířat. Jsou zde stovky tropických ryb v nádržích objemu několika 

tisíc litrů, dále různé druhy hadů a ještěrů. Kdo máte zájem 

o komentovaný výklad (cca 45 min.) napište u svého jména „Z“.   

• 17.30 – odjezd 

• návrat domů cca 20–21 hod. 
 

 

Rozpis čtení v Dolní Čermné a na Mariánské Hoře 
 

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

Ne 

29. 8. 

7.30 Müllerovi 177 Klekarovi 292 Kužílkovi 202 HČ 

9.00 Macháčkovi ml. 180 HČ Macháčkovi st. 60 Kotovi 267 

Ne 

5. 9. 

7.30 Vávrovi 264 Pecháčkovi 53 Adamcovi 18 

9.00 Marešovi 408 Židkovi 65 Šebrlovi 415 

16.00 Jurenkovi 160 Jansovi 7 Bednářovi 92 

Ne 

12. 9. 

7.30 

Pouť na Mariánské Hoře 10.00 

16.00 

 

  



 

Předběžný rozvrh výuky náboženství  

ve školním roce 2021/2022 
 

 

Výuka začíná v týdnu od 4. října 2021. 

ZŠ Verměřovice bude začínat dříve  

a výuka zde bude pravděpodobně opět v pondělí.  

Je možné se spojit s vyučující – paní Mgr. Beátou Dombajovou.  

 
 

  

Základní škola Dolní Čermná 

Třída – ročník Den Hodina Vyučující 

1. a 2. ? pátek ? 12.30 – 13.15 Mgr. Marta Okrouhlická 

3. středa 11.20 – 12.05 P. Mgr. Jan Lukeš 

4. středa cca 12.30 – 13.15 Mgr. Jan Šebrle 

5. pondělí 14.00 – 14.45 Mgr. Jan Šebrle  

6. a 7. středa ? 13.30 – 14.15 Ing. Ludmila Müllerová  

8. a 9. ? ? Ing. Jitka Macháčková 

 

Fara Dolní Čermná 

Třída – ročník Den Hodina Vyučující 

1. – 4. ročník 

víceletého gymnázia 

+ Horní Čermná ZŠ 

čtvrtek 16.10 – 16.55 paní Anna Motlová 

středoškoláci čtvrtek 18.00 – 18.45 paní Anna Motlová 
 

 

Děkuji tolika ochotným spolupracovníkům ve výuce náboženství!!! 

Přeji Vám krásný vstup do školního září      ! + 

 


