
OHLÁŠKY – ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

26. září – 3. října  

2021 

Pořad bohoslužeb 

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 

PONDĚLÍ 

27. 9. 

Památka sv. Vincence 

z Paula, kněze   

ÚTERÝ 

28. 9. 

Slavnost  

sv. Václava, 

mučedníka, 

hlavního patrona 

českého národa  

9.00 

 

 

Dolní Čermná – za živé i zemřelé členy 

rodiny Chmátalů a Pecháčků    

DOPORUČENÝ SVÁTEK 

STŘEDA 

29. 9. 

Svátek 

sv. archandělů 

Michaela, 

Gabriela a Rafaela 

19.00 

 

Petrovice – za rodinu Vondrovu, Junkovu 

a duše v očistci  

ČTVRTEK 

30. 9. 

Památka 

sv. Jeronýma, kněze  

a učitele církve 

19.00 Verměřovice – za kněze 

PÁTEK 

1. 10. 

Památka sv. Terezie 

od Dítěte Ježíše 

1. pátek v měsíci 

19.00 

 

Dolní Čermná – za děti a jejich rodiny 

a za jejich víru       

SOBOTA 

2. 10. 

Památka svatých 

andělů strážných 

19.00 

 

 

Petrovice – s nedělní platností   

– za Boženu Bednářovou, manžela 

a Ludmilu Junkovou 

NEDĚLE 

3. 10. 

27. neděle 

v mezidobí 

7.30 

9.00 

10.30 

 

16.00 

 

Dolní Čermná – za uzdravení nemocné 

Dolní Čermná – za naši farnost 

Verměřovice – za Václava a Marii 

Moravcovy, syna Karla a celou rodinu  

Mariánská Hora – naposledy v tomto roce 

– za nemocného syna Františka 
 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

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

▪ Večerní chvály – ve ST, ČT, PÁ a SO po mši svaté a v NE po mši sv. 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             26. září 2021 

 26. neděle v mezidobí 

Posvícení v Petrovicích 

Tuto neděli 26. září slavíme v Petrovicích 132. výročí posvěcení 

místního kostela sv. Františka Xaverského. 

Sbírka na církevní školství + dnešní sbírka na střechu fary v DČ 

Sbírka minulé neděle 19. září na církevní školství činila 7.770 Kč.  

Dnešní sbírka je určena na střechu naší fary v Dolní Čermné. 

Pán Vám odplať Vaši ochotu se dělit! 

Zpovídání před prvním pátkem 

• Ve středu 29. 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 29. září od 16.30 hodin v Petrovicích,  

• ve čtvrtek 30. září od 17.30 hodin ve Verměřovicích,  

• v pátek 1. října 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 možnost adorace. 

 

Slavnost sv. Václava  

V úterý 28. 9. slavíme Den české státnosti – slavnost sv. Václava, 

mučedníka a hlavního patrona českého národa. Je to také církví 

doporučený svátek, doporučená účast.  

Slavnostní mši svatou v 9 hodin v Dolní Čermné po dlouhé době 

doprovodí chrámový sbor. Zazní Missa Solemnis in C od Roberta 

Führera (1807–1861). 
 

 

První neděle v měsíci – katecheze pro děti s Aničkou 

Příští neděli 3. 10. při dopoledních mších svatých si opět 

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.) 



Sportem ku zdraví  

Moji milí, opět Vás ve čtvrtek srdečně zvu ke sportu, ale kvůli zpovídání 

a večerní mši Vás zkouším pozvat již na 15. hodinu při pěkném počasí 

na petrovické hřiště na fotbal. Kdyžtak mi prosím napište, příp. rodiče 

za děti, jestli někdo může😉. Ale zatím jsme se vždy sešli, tak věřím, že 

i tentokrát.  Vítán je opravdu každý!!! 😉 Těším se na Vás a náš 

společně strávený čas😉! Můžu někoho vzít – a rád – tam i zpět 😉.  

Druhé setkání biřmovanců v sobotu 2. 10. na faře 

Srdečně zvu a těším se na biřmovance na našem druhém setkání v sobotu 

2. října v 9.30 na faře. Třetí setkání 23. 10. bude již od 8 hodin.  

Další termíny do konce roku 2021 jsou: 6., 13. a 27. 11. a 18. 12. 

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

a slouží k duchovnímu růstu našich biřmovanců. 

Svěcení 12 trvalých jáhnů pro naši diecézi 

V sobotu 16. října 2021 v 10.00 v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové 

proběhne svěcení trvalých jáhnů. Můžeme je jet podpořit nebo se za ně modlit. 

Diecézní setkání mládeže a Den Bible 

Letos je poprvé Diecézní setkání mládeže až v sobotu 20. listopadu. Všechny 

mladé srdečně zveme do Hradce Králové na setkání s naším panem biskupem 

a s mladými z celé diecéze😉! Těším se, že pojedeme společně😉. 

Zároveň se kvůli tomu posouvá Den Bible o jeden den, na neděli 21. listopadu. 

Zapište si to prosím za uši😉!  

Benefiční koncert v Náchodě 

Dostalo se mi té cti před víc jak rokem, že jsem slíbil moderovat jeden koncert. 

Kvůli koronaviru se vše mění, posouvá, vystupující ze Slovenska na poslední 

chvíli nepřijede, tak nakonec přijede pardubická folková skupina Marien. 

Koncert se uskuteční ve čtvrtek 7. října ve 20 hodin v Náchodě v městském 

divadle. Výtěžek půjde na pořízení výtahové plošiny pro MŠ a ZŠ speciální 

NONA v Novém Městě nad Metují. Koncert bude možno někdy později shlédnout 

ze záznamu na TV Noe. Plakát na IKF, na webu a na nástěnkách. 

Noví členové naší farní rodiny 

V sobotu 25. září odpoledne jsme křtem přivítali 3 nové členy naší 

farní rodiny. V kostele ve Verměřovicích to byla Eliška a Adélka 

Moravcovy z Verměřovic a v Dolní Čermné Jan Oborný z Kuřimi.  

Nový dopis od Cinthiyai 

Naše adoptivní dívka Cinthiya z Indie nám zaslala další pěkný dopis, který si 

můžete přečíst na našem webu. Z textu dopisu je ale zřejmé, že jarní dopis 

od nás bohužel ještě nedostala. 



Ošetření varhanních skříní a kůrů proti červotoči  

Stále prosíme ochotné lidi na ošetření varhanních skříní, příp. kůru proti 

červotoči. Pan varhanář říkal, že je to práce na 2 hodiny. Nevím, jak se mu dá 

věřit     .  

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

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

Každý z nás má svého anděla strážného 

V tomto týdnu slavíme ve středu svátek sv. archandělů Michaela, 

Gabriela a Rafaela a v sobotu památku svatých andělů strážných. 

Pamatujme, že Bůh každému z nás dal konkrétního anděla, aby nás 

doprovázel.  

„Neboj se pozemských bouří. Tvůj anděl strážce tě chrání.“ 

     (sv. Terezie z Lisieux) 

Poděkování 

✓ Děkuji všem, kdo jakkoliv sloužíte v naší farnosti.  

✓ Děkuji Ondrovi Málkovi za instalování světla venku vzadu na kostele v DČ, 

aby tam nebyla taková tma, za koordinování sekání kolem fary a za všechnu 

pomoc😉! 

✓ Děkuji panu, který nechce být jmenován😉, za natření podlahy ve farním sále 

a jedněch dveří na faře.  

Rozpis čtení v Dolní Čermné a na Mariánské Hoře 
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

Ne 

26. 9. 

7.30 Svobodovi 252 p. Filáček 332 Němečkovi 170 

9.00 Pecháčkovi 330 Faltusovi 356 Klekarovi 292 

Ne 

3. 10. 

7.30 Hejlovi 232 Bednářovi 92 Marešovi 264 HČ 

9.00 Marešovi 409 pí. Kunertová 300 Karasovi 242 

16.00 Pecháčkovi MH Kyšperkovi 381 Vašíčkovi 349 

Ne 

10. 10. 

7.30 Zpěvákovi 195 Motlovi 11 Menclovi 193 

9.00 Málkovi 180 Severinovi 342 Maříkovi Kunčice 
✓   

Celý rozpis na říjen najdete na webu: Pro farníky – Lektorská služba. 
 

„Mým nebem je zůstávat stále v Boží přítomnosti,  

nazývat Boha svým Otcem a být Jeho dítětem.“ 

(sv. Terezie z Lisieux – památka v pátek 1. října) 

Ať vytváříme nebe kolem nás     ! Ze srdce Vám k tomu 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/

