
OHLÁŠKY – ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

12. – 19. září  

2021 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

12. 9. 

Na Mariánské  

Hoře slavíme 

 poutní slavnost 

Narození Panny 

Marie  

7.30 

10.00 

 

16.00 

 

Mariánská Hora (poutní kostel) – za farnost 

Mariánská Hora (areál křížové cesty) 

– za poutníky 

Mariánská Hora (areál křížové cesty) 

– za poutníky 

PONDĚLÍ 

13. 9. 

Památka sv. Jana 

Zlatoústého   

ÚTERÝ 

14. 9. 

Svátek Povýšení 

svatého kříže 
19.00 Dolní Čermná – na úmysl dárce  

STŘEDA 

15. 9. 

Památka Panny 

Marie Bolestné 
 

Svatý otec František slouží mši svatou 

v 10.00 na Slovensku v Šaštíně. 

ČTVRTEK 

16. 9. 

Památka 

sv. Ludmily, 

mučednice 

10.00 Dolní Čermná – na úmysl dárce   

PÁTEK 

17. 9. 

Pátek 24. týdne 

v mezidobí 
19.00 

 

Dolní Čermná – za Šolcovy, Kožešníkovy 

a Mikešovy    

SOBOTA 

18. 9. 
  

Farní výlet 

V 9.30 mše svatá sloužená v bazilice Navštívení 

Panny Marie ve Frýdku-Místku za naši farnost 

NEDĚLE 

19. 9. 

25. neděle 

v mezidobí 

7.30 

 

9.00 

 

10.30 

Dolní Čermná – za Ottu Cejnara, vnučky 

a sestry  

Dolní Čermná – za Oldřicha a Marii 

Dostálovy  

Verměřovice – za živé a zemřelé hasiče 
 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

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

▪ Večerní chvály – v ÚT a PÁ po mši svaté 

▪ Modlitba se čtením – ve ČT 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             12. září 2021 

Na Mariánské Hoře slavíme  

poutní slavnost Narození Panny Marie  

Sbírka na MH – na režii poutě a na střechu kostela 

a jiné opravy 

Děkujeme za Vaše příspěvky do sbírky při mši svaté a do kasiček 

v kostele na MH, které budou použity na režii poutě – zaplacení 

pódia cca 8.600 Kč, toalet cca 6.000 Kč, květinová výzdoba, 

na benzín duchovním apod. 

Také chceme opravit alespoň hřebenáč kostela za cca 35.000 Kč. 

Děkujeme Vám! 

Poděkování 

Děkuji všem, kdo jakkoliv sloužíte v naší farnosti. Děkuji mnoha obětavým 

farníkům za zapojení se do velké akce „Pouť na MH“. Mám radost, že se zapojila 

spousta lidí v různých odvětvích a disciplínách😉. Upřímné Pán Bůh odplať! 

Sportem ku zdraví  

Moji milí, rád bych, abychom se ve čtvrtek opět setkávali v podvečer 

při sportu. Proto Vás tento čtvrtek opět srdečně zvu od 18 hodin 

při pěkném počasí na petrovické hřiště na fotbal a při špatném počasí 

na florbal do Orlovny (obuv na přezutí s sebou). 

Vítán je opravdu každý!!! 😉  
 

Farní výlet 

V sobotu 18. 9. se, dá-li Pán, vydáme na farní výlet.  

Odjezd:  5.50 – Verměřovice kostel 

           5.55 – Petrovice – Blahotinec 

           6.00 – náměstí Dolní Čermná 

Cestou je možné nastoupit – Dolní Čermná Letná a Horní Čermná – Krčma. 

(cesta cca 2,5 hodiny + nějaká přestávka) 

9.30 mše ve Frýdku-Místku (Bazilika Navštívení Panny Marie) a prohlídka areálu 

11.00 oběd u Olešné https://hospudkautoma.cz/, případně krátký pobyt, než 

se všichni najedí (děti tu mají 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 a další 

15.30 – Štramberk – individuálně prohlídka města, věž Trúba, jeskyně Šipka, 

návštěva kostela sv. Jana Nepomuckého, restaurace, mini ZOO apod. 

17.30 – odjezd; návrat domů cca ve 20–21 hod. 



„Dětská“ mše svatá 

V neděli 19. 9. bude v 9.00 tzv. „dětská“ mše svatá – s doprovodem dětské 

scholy, čtení a přímluvy čtou děti, promluva pro děti, předává se ovečka😉. 

(Jestlipak se nám vrátí do kostela? 😉.)  

Takto by to bylo každou třetí neděli v měsíci. 

Verměřovice – žehnání hasičského vozu  

V neděli 19. 9. bude v 10.30 mše svatá ve Verměřovicích 

za hasiče, po mši svaté proběhne žehnání hasičského vozu. 

Sbírka církevní školství 

V neděli 19. září bude sbírka na církevní školství. 

Pohřeb paní Ludmily Nastoupilové 

V úterý 7. září zemřela paní Ludmila Nastoupilová, rozená Jakešová z Dolní 

Čermné čp. 50. Zádušní mše svatá byla v pátek 10. září v 15 hodin v kostele 

v Dolní Čermné. 

Svatba 

V sobotu 11. září byli oddání v kostele v Dolní Čermné Karolína 

Sejkorová z Dolní Dobrouče a Michal Rimbala z Domaňovce (SK).  

Návštěva papeže Františka na Slovensku  

Modleme se za zdar cesty papeže Františka, který ve dnech 13. až 15. 

září navštíví Slovensko, kam se vypraví rovnou z Mezinárodního 

eucharistického kongresu v Budapešti. Poslední den jeho návštěvy se 

kryje s národním svátkem Slovenské republiky slavností 

Sedmibolestné Panny Marie a Svatý otec má na programu mši svatou 

na mariánském poutním místě v Šaštíně. Zde se s papežem setkají také 

biskupové z České republiky. Pouť do slovenské národní svatyně v Šaštíně bude 

také poděkováním Panně Marii za úspěch operace, kterou papež podstoupil. 

Kroky papeže Františka od jeho uvítání v prezidentském paláci v Bratislavě až 

po závěrečný ceremoniál na bratislavském letišti nám zprostředkuje televize Noe. 

 
 

„Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému.“ 

/z 2. čtení – Řím 8,28/ 

Ať Vám Pán žehná! 

  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/


 

 

Ministrantská schůzka, 

pátek 10. 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěva z Červeného Kostelce, čtvrtek 9. 9. 


