
OHLÁŠKY – ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

19. – 26. září  

2021 

Pořad bohoslužeb 

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 

PONDĚLÍ 

20. 9. 

Památka sv. Ondřeje, 

Pavla a druhů, 

mučedníků 
  

ÚTERÝ 

21. 9. 

Svátek sv. Matouše, 

apoštola 

a evangelisty 

19.00 

 

Dolní Čermná – za rodinu Adamcovu, 

Bartoňovu a Zorku  

STŘEDA 

22. 9. 

Středa 25. týdne 

v mezidobí 
 Večer pro snoubence 

ČTVRTEK 

23. 9. 

Památka sv. Pia 

z Pietrelciny, kněze 
10.00 Dolní Čermná – za Emilii Kubisovou     

PÁTEK 

24. 9. 

Pátek 25. týdne 

v mezidobí 19.00 Dolní Čermná – za Hanu Moravcovou     

SOBOTA 

25. 9. 
 19.00 Verměřovice – s nedělní platností   

NEDĚLE 

26. 9. 

26. neděle 

v mezidobí 

 

PETROVICE 

– POSVÍCENÍ 

7.30 

 

9.00 

10.30 

 

Dolní Čermná – za živé a zemřelé členy 

živého růžence    

Dolní Čermná – za naši farnost    

Petrovice – POSVÍCENÍ  

– za rodinu Kubíčkovu a duše v očistci 
 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

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

▪ Večerní chvály – v ÚT, PÁ a SO 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             19. září 2021 

 25. neděle v mezidobí 

„Dětská“ mše svatá 

Tuto 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  

Ve Verměřovicích bude tuto neděli 19. 9. v 10.30 mše svatá 

za hasiče, po mši svaté proběhne žehnání hasičského vozu. 

Sbírka církevní školství 

Sbírka této neděle 19. září bude věnována na církevní školství. 

Redakční rada Poutníka 

Dnes v 19 hodin na faře proběhne redakční rada farního časopisu. 

Sportem ku zdraví  

Moji milí, opět Vás ve čtvrtek 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!!! 😉  

Těším se na Vás a náš společně strávený čas😉! 

Posvícení v Petrovicích 

Příští neděli 26. září oslavíme v Petrovicích 132. výročí posvěcení místního 

kostela sv. Františka Xaverského. 

První setkání biřmovanců v sobotu 25. 9. na faře 

Srdečně zvu biřmovance na první naše setkání v sobotu 25. září v 9.30 na faru.  

Vás ostatní prosím o modlitbu, ať je tento čas, který je před námi, požehnaný 

a slouží k duchovnímu růstu. 

Ošetření varhanních skříní a kůrů proti červotoči  

Jak jsem Vás před 14 dny informoval o stavu našich varhan v našich kostelech, 

sháníme ochotné lidi na ošetření varhanních skříní, příp. kůru proti červotoči.  

Děkuji panu Janu Markovi z Turecka, že se přihlásil na Verměřovice.  

Prosím, najdou se ochotní lidé i na Dolní Čermnou a Petrovice?  

 



Poděkování 

✓ Děkuji všem, kdo jakkoliv sloužíte v naší farnosti.  

✓ Děkuji mnoha obětavým farníkům za zapojení se do velké a náročné akce 

„Pouť na MH“. Jsem Vám moc vděčný. Ať Vám Pán odplatí! 

✓ Děkuji, že jsem mohl s tolika farníky (byli nás 2 autobusy) prožít 

den na farním výletě. Beru to jako velký dar a požehnání. Díky, 

že jsme se spojili i s vámi ostatními při mši svaté za celou naši 

farnost v bazilice ve Frýdku-Místku. Děkuji Vám, kteří jste nás 

provázeli modlitbou. Děkuji, že jsme se mohli šťastně vrátit, že 

se nám nic nestalo a že bylo krásné počasí.  

Návštěva papeže Františka na Slovensku  

Děkujeme za dar návštěvy papeže Františka, do roku 1993 v naší zemi, 

nyní tedy u našich sester a bratří na sousedním Slovensku.  

Když ve středu v Šaštíně u českých hranic předseda konference biskupů 

Slovenska arcibiskup Zvolenský ubezpečoval Svatého otce Františka o tom, 

že se Slováci za něho modlí, tak jsem si říkal, že bychom možná také měli 

přidat. Dnes tedy zároveň jako poděkování za jeho návštěvu i jako modlitbu 

za nástupce svatého Petra na závěr mší zazpíváme tzv. papežskou hymnu 

„Tam kde strmí církve skála“ (v kancionálu píseň 931):  

„Svatého nám otce, Bože, v lásce chraň a zachovej. 

Svatého nám otce, Bože, v lásce chraň a zachovej!“ 

Z projevu papeže Františka na setkání s mladými v Košicích 14. 9. 2021 

„Když se vás zeptám: "Na co myslíte, když jdete ke zpovědi?", jsem si odpovědí 

téměř jistý: "Na hříchy." Ale – ptám se – jsou hříchy skutečně podstatou zpovědi? 

Chce Bůh, abys k němu přišel a myslel na sebe, na své hříchy, nebo na něj? Co je 

středem, hříchy, nebo Otec, který vše odpouští? Člověk nepřichází ke zpovědi 

jako potrestaný člověk, který se musí pokořit, ale jako dítě, které běží, aby přijalo 

Otcovo objetí, vysvětlil papež. – A Otec nás pozvedá v každé situaci, odpouští 

nám každý hřích. Dám vám malou radu: po každé zpovědi se na chvíli zastavte 

a vzpomeňte si na odpuštění, které jste obdrželi. Chraňte si tento pokoj ve svém 

srdci, tuto svobodu, kterou cítíte ve svém nitru.“  

Rozpis čtení v Dolní Čermné 
 

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

Ne 

19. 9. 

7.30 Dvořákovi 406 Svobodovi 377 Macháčkovi ml. 60 

9.00 Čtou děti 

Ne 

26. 9. 

7.30 Svobodovi 252 p. Filáček 332 Němečkovi 170 

9.00 Pecháčkovi 330 Faltusovi 356 Klekarovi 292 

 

 



Jsme v Katolickém týdeníku😉! 

Ve zprávách z diecéze je otištěna jedna fotografie z poutě na MH minulý týden.  

Střecha fary v Dolní Čermné 

Jak jistě všichni víte, na konci devadesátých let nám byl jako krytina na budovy 

naší farnosti památkáři navržen a dovolen špatný materiál. V nejhorším stavu 

je střecha fary. V pátek ale už bylo z jedné strany fary postaveno lešení a 

v tomto týdnu by měly začít vlastní práce a přijít materiál. Děkuji Vám, že jste 

již několik let na tuto akci šetřili. Velký dík patří i všem sponzorům. Děkuji také 

všem, kdo tuto naši budovu využívají, a i v minulosti se o ni starali a opravovali 

ji, aby byla dobrým zázemím pro naše farní aktivity a jako místo možného přijetí 

všech kdo přicházejí, kdo si potřebují popovídat o různých důležitých věcech 

ve svém životě, přistupují ke svátosti smíření, připravují se na svátosti, 

na výuku náboženství, různá setkání… Farní knihovnu ocenil i pan nuncius      .  

Budete-li chtít ještě přispět na tento účel – na opravu střechy fary v Dolní 

Čermné, můžete tak učinit příští víkend při mších svatých při sbírkách. 

Děkuji Vám.  

Ministranti ve všední den v DČ 

Jsem velice vděčný, že zde mám tolik ministrantů. Zkoušeli 
jsme systém, že když někdo ve všední den z kluků může, tak 
přijde, ideálně se zapíše do tabulky, ale to moc nefungovalo.  

Vím, že je spousta míst, kde kněží ve všední den ministranty nemají, ale navázal 
bych na předchozí zvyk, že ve všední den mají někteří kluci službu. Tím se i více 
naučíte ministrovat. Navíc když máme tolik ministrantů, tak byste se mohli 
nějak prostřídat.  

Proto prosím Vás ministranti, nebo spíš Vás rodiče, napište mi do emailu, jestli 
by si Váš ministrant-ministranti, mohl(i) vzít nějaký den v týdnu službu. 
Samozřejmě se mohou přihlásit i „nečermenští“ ministranti. 

Děkuji Vám;)!!! Pán Vám odplať za Vaši ochotu sloužit. 

 
 

„Nebe na zemi je všude tam,  

kde jsou lidé naplněni láskou k Bohu, k bližním a k sobě samým.“ 

/sv. Hildegarda z Bingenu, německá mystička a lékařka/ 

 

Ať Vám Pán žehná a dá Vám sílu naplňovat dny dobrem a láskou!  

  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/

