
OHLÁŠKY – ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

3. – 10. října  

2021 

Pořad bohoslužeb 

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 

PONDĚLÍ 

4. 10. 

Památka sv. 

Františka z Assisi 

19.00 

 

Dolní Čermná – BOHOSLUŽBA SLOVA 

Slouží jáhen Ing. Milan Richter 

ÚTERÝ 

5. 10. 

Úterý 27. týdne 

v mezidobí 
  

STŘEDA 

6. 10. 

Středa 27. týdne 

v mezidobí 
  

ČTVRTEK 

7. 10. 

Památka  

Panny Marie 

Růžencové 

19.00 

 

Dolní Čermná – BOHOSLUŽBA SLOVA 

Slouží jáhen Ing. Milan Richter 

PÁTEK 

8. 10. 

Pátek 27. týdne 

v mezidobí 
  

SOBOTA 

9. 10. 
 

19.00 

 

 

 

 

 

Verměřovice – s nedělní platností   

– za letos zemřelého kněze naší diecéze 

P. Václava Pospíšila 

(Rodák z Číhoště 1935, pamětník událostí 

tzv. Číhošťského zázraku, dlouholetý 

duchovní správce v Úpici. + 15. 5. 2021)  

NEDĚLE 

10. 10. 

28. neděle 

v mezidobí 

7.30 

 

9.00 

 

10.30 

Dolní Čermná – za naši farnost a za všechny 

obyvatele našich obcí 

Dolní Čermná – za Miloslava Fišara a jeho 

rodiče 

Petrovice – za nemocnou osobu 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

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

▪ Večerní chvály – po mši svaté v NE na MH a po mši sv. v SO 

Srdečně zvu 😉! 

Kontakt:         

Past. asistentka: Ing. Marta Marešová, tel.: 737 424 905, e-mail: marta_maresova@seznam.cz 

mailto:marta_maresova@seznam.cz


Sdělení farníkům             3. října 2021 

 27. neděle v mezidobí 

První neděle v měsíci – katecheze pro děti s Aničkou 

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

na bohoslužbu slova vezme děti Anička Motlová, která si pro 

ně připravila katechezi, aby si z bohoslužby odnesly více 

vjemů a informací. (Takto bychom se to snažili uskutečňovat 

každou první neděli v měsíci.) 

Požehnání nové zpovědní místnosti v Dolní Čermné 3. 10. 

Tuto neděli 3. října na konci mše svaté požehnáme novou zpovědní místnost. 

Děkuji Ing. Jiřímu Svobodovi za návrh a průběžné zlepšování a vylaďování. 

Myslím, že to krásně zapadá do prostoru a bude dobře sloužit k této krásné 

svátosti. Děkuji panu Janu Svobodovi a jeho firmě za realizaci. Budeme ještě 

dolaďovat detaily – umístění kříže, obrazu milosrdného Otce, sezení pro kněze, 

topení, … apod.  

Tento týden budu na duchovních cvičeních.  

V případě potřeby zaopatřování nebo dalších neodkladných kněžských 

záležitostí volejte prosím  

P. Tomáše Fialu z Dolní Dobrouče (732 303 370). 

Další kněz v okolí: Bystřec – P. Irenusz Szocinski   

Telefon: 465 642 647; Mobil: 739 409 356 
 

Ohledně záležitostí farnosti se obracejte na naši pastorační asistentku: 

Ing. Martou Marešovou, tel.: 737 424 905, e-mail: marta_maresova@seznam.cz 

Sbírka na střechu fary v DČ 

Sbírka minulé neděle 26. září na opravu střechy naší fary v Dolní Čermné činila 

11 819 Kč. Dále jsem dostal dar 8.000 Kč a další dar 1.000 Kč. Mnohokrát Vám 

děkuju za podporu naší farní budovy.  

WC  

Připomínám, že je možno využít toalety ve Verměřovicích vedle kostela a v Dolní 

Čermné v Orlovně (v neděli je otevřeno a ve všední den je možno si vyžádat klíč 

v sakristii).  

Říjnový Poutník 

Vyšlo další vydání farního měsíčníku Poutník. Zkusili jsme zvýšit počet výtisků 

ze 150 na 180 ks. Doufáme, že se rozeberou😉. Cena za jeden kus je cca 20 Kč. 

Děkuji všem, kdo se podílejí na vzniku tohoto díla. 

 

mailto:marta_maresova@seznam.cz


Říjen – měsíc růžence 

Ve čtvrtek 7. října slavíme památku Panny Marie Růžencové, 

podle které se také měsíc říjen označuje jako měsíc růžence. 

„Růženec je kontemplativní a kristocentrická modlitba, která je 

neoddělitelná od meditace Svatého Písma. Je to prosebná 

modlitba křesťana na cestě víry, který následuje Ježíše, jehož předchází Maria.“ 
(Benedikt XVI.) 

Modleme se v tomto měsíci více růženec a objevme znovu krásu této prosté 

a hluboké modlitby.  

Růženec se modlí paní Marie Severinová vždy půl hodiny přede mši svatou 

či bohoslužbou slova, bohužel většinou sama samotinká… 

„Růženec – univerzální lék na nemocná srdce věřících.“  papež František 

Kdo jde k přijímání, ať si dá hostii přede mší svatou  

Moji milí, rád bych obnovil, co zde bylo zvykem, že kdo jde ke svatému přijímání, 
dá si přede mší svatou hostii. Při mši svaté se hostie promění v Tělo Krista Pána 
a dostanete Tělo Páně přímo z oltáře proměněné při mši svaté, na které jste 
účastni. 

Výuka náboženství začíná tento týden 

Tento týden začíná výuka náboženství.   

Den Bible 

Milí farníci,  

v neděli 21.11.2021 se v naší farnosti uskuteční Den Bible 

s podtitulem Vstaňte, pojďme (Jan 14,31) aneb cesta liturgickým rokem. 

A co nás čeká? Budeme si klást otázky, hledat odpovědi, žasnout nad stvořením 

i Stvořitelem, poznávat slovo od slova Slovo, které se stalo tělem a necháme se 

zapálit ohněm, který nepálí, přestože spaluje, tedy Duchem Svatým. Vydáme se 

na cestu sebepoznání, vyzkoušíme si trpělivost, kreativitu a soustředění, budeme 

jásat, zpívat i tančit, dojde i na poezii a nebude chybět posila na cestu, abychom, 

až nás Bůh zavolá, dokázali říct s Izajášem: "Hle, zde jsem, pošli mne" (Iz 6,8). 

Jako bonus přijměte pozvání na hru Onen počátek, která Den Bible zakončí 

a jejímž autorem je skvělý Matěj Mareš. Podrobné informace budou v čas 

příhodný na plakátech😊  (Anička Motlová) 

Benefiční koncert v Náchodě 

Připomínám viz minulé ohlášky koncert v dalekém Náchodě ve čtvrtek 7. října 

od 20 hodin. 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. 

 

 



Poděkování 

✓ Děkuji všem, kdo jakkoliv sloužíte v naší farnosti.  

✓ Děkuji všem, kdo v pondělí pomáhali odvážet cihly z farní stodoly.  

Rozpis čtení v Dolní Čermné a na Mariánské Hoře 
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

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 

Ne 

17. 10. 

7.30 Kunertovi 458 pí. Havlíčková 341 Müllerovi 177 

9.00 Čtou děti 
✓   

 

 

 

Nová zpovědní místnost, svátost smíření 
(podepřeno promluvou Mons. Jana Baxanta, litoměřického biskupa) 

Zpovědnice, i naše nová zpovědní místnost,  

je většinou vzadu v kostele. 

Ale zpovědnice, stejně jako i naše zpovědní místnost, 

vedle které běžně chodíme a kterou někdy jen 

bezděčně míjíme – jakoby ani neexistovala,  

je stejně důležitým místem, jako svatostánek!!! 

Moji milí, tam se nesoudí, tam se neodsuzuje!!!  

Tam se vylévá Boží milosrdenství      !!! 

Kněz dosvědčuje, že Bůh opravdu své odpuštění  

a své milosrdenství nikomu, kdo lituje, neodmítá. 

 Moji milí, přeji Vám odvahu odhodit ostych  

a přistupovat k této krásné svátosti. 

Přeji Vám těšení se na to, že náš Bůh nám právě v této svátosti  

neustále nabízí odpuštění, lásku a uzdravení!  

  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/

