
OHLÁŠKY – ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

17. – 24. října  

2021 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

17. 10. 

29. neděle 

v mezidobí 

7.30 

9.00 

10.30 

Dolní Čermná – na úmysl dárce   

Dolní Čermná – za naši farnost   

Verměřovice – na úmysl dárce  

PONDĚLÍ 

18. 10. 

Svátek sv. Lukáše, 

evangelisty 
  

ÚTERÝ 

19. 10. 

Úterý 29. týdne 

v mezidobí 
  

STŘEDA 

20. 10. 

Středa 29. týdne 

v mezidobí 
19.00 Dolní Čermná – na úmysl dárce  

ČTVRTEK 

21. 10. 

Čtvrtek 29. týdne 

v mezidobí 

10.00 

 

Dolní Čermná – za rodinu Beranovu, 

Křivohlávkovu a Marii 

PÁTEK 

22. 10. 

Sv. Jana Pavla II., 

papeže 

19.00 

 

Dolní Čermná – na úmysl dárce 

Hudebně doprovází mládež 

SOBOTA 

23. 10. 
 

19.00 

 

Verměřovice – s nedělní platností   

– na úmysl dárce  

NEDĚLE 

24. 10. 

30. neděle 

v mezidobí 

JAKUBOVICE 

– POSVÍCENÍ 

SVĚTOVÝ DEN 

MODLITEB ZA MISIE 

MISIJNÍ NEDĚLE 

při mších 

sbírka na misie 

7.30 

 

9.00 

 

10.30 

 

 

Dolní Čermná – za živé a zemřelé farníky 

a za dobrodince farnosti 

Dolní Čermná – za Martinu Novotnou 

a celý rod 

Jakubovice – POSVÍCENÍ 

– za Petra a Annu Mikulovy, 

děti a celý rod 

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

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

▪ Modlitba se čtením – ve ČT po mši svaté 

▪ Večerní chvály – ve ST a v SO 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            17. října 2021 

 29. neděle v mezidobí 

Sportem ku zdraví – florbal v Orlovně 

Moji milí, opět Vás zvu ke sportu. Opět ve čtvrtek 

od 18 hodin v Orlovně!!! Obuv na přezutí s sebou, 

kdo má, tak florbalovou hokejku (jsou také 

k zapůjčení) a 20 Kč na pronájem sálu, příspěvek na elektriku.  

Vítán je opravdu každý!!! 😉  Těším se na Vás😉! 

Spolčo mládeže 

V pátek 22. října po mši svaté se na faře sejde poprvé v tomto školním roce 

spolčo mládeže. Zváni jsou všichni od 14 let      !!!  

Je to jedinečná možnost poznávat víru se svými vrstevníky. 

Říjen – měsíc růžence – nabídka společné modlitby 

Srdečně zvu k této modlitbě půl hodiny přede mši svatou. 

Také Vás srdečně zvu ke společné rozjímavé modlitbě růžence 

o pátcích po mši svaté místo breviáře. 

Růženec má ozkoušeno mnoho křesťanů😉. Je to modlitba v tradici církve. 

Další (třetí) setkání biřmovanců v sobotu 23. 10. na faře 

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

23. října již v 8.30 na faře.  

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. Biřmovanců je úžasných 24     ! 

Nový člen naší farní rodiny 

V sobotu 23. srpna dopoledne v kostele v Dolní Čermné přijmeme 
do rodiny dětí Božích Julii Dvořákovou.  

Gratulace k narození miminka 

Gratulujeme Katce a Vaškovi Karasovým z Dolní Čermné k narození Matyáška, 

který se narodil do tohoto světa 8. října. Ať Vám Pán žehná!!! +++ 

Posvícení v Jakubovicích 

Příští neděli 24. října budeme slavit v Jakubovicích výročí posvěcení kostela 

sv. Antonína Paduánského. 

Kdo jdete k přijímání, dejte si prosím 

 přede mší hostii do misky.    Děkuji za spolupráci😉! 



Misijní neděle 

Předposlední říjnovou neděli (24. 10.) oslavíme jako každoročně Světový den 

modliteb za misie. Během této Misijní neděle se věřící ve všech katolických 

farnostech světa společně modlí a finančně přispívají do světového fondu 

solidarity, ze kterého jsou následující rok podporovány projekty na pomoc 

potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry (PMD 

ŠV), jehož počátky sahají do roku 1818. 

Sbírka této neděle bude proto věnována na Papežská misijní díla. 

Stolní kalendáře – Bůh nechce smutné tváře😉! 

Kdo má zájem, zapište se do tabulky v kostele. Cena za kus je 70 Kč. Uděláme 
hromadnou objednávku. 

Co nás čeká do konce roku, dá-li Pán: 

• Sobota 30. 10. – generální úklid kostela v DČ od 13.30 hodin 

• Od neděle 31. 10. zimní čas – mše v DČ, v Petrovicích a ve Verměřovicích 

o hodinu dříve, tedy v 18 hodin 

• Po 1. 11. – Slavnost Všech svatých: Petrovice 16.15 modlitba na hřbitově 

a výkrop hřbitova, 16.30 mše, 18.00 mše svatá DČ 

• Út 2. 11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé: Verměřovice 16.10 modlitba 

na hřbitově a výkrop hřbitova, 16.30 mše svatá, 18.00 DČ mše 

svatá a pak modlitba na hřbitově a výkrop hřbitova 

• 3.–5. 11. – zpovídání před prvním pátkem 

• Neděle 7. 11. – posvícení DČ mše svaté v 8.00 a 10.00 

• So 13. 11. – odpoledne program ve Verměřovicích 120 let kostela a výstava 

• Ne 14. 11. – posvícení Verměřovice 120 let 

• So 20. 11. – diecézní setkání mládeže v Hradci Králové 

• Neděle 21. 11. – slavnost Krista Krále Den Bible, také tuto neděli probíhá 

sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov 

• 1.–3. 12. – zpovídání před prvním pátkem 

• sobota 4. 12. – adventní duchovní obnova s P. Linhartem v Orlovně a v kostele 

• sobota 11. 12. – rorátní mše svatá v 6.45 a pak snídaně a program pro děti 

na faře 

• Neděle 12. 12. – sbírka na seminář a bohoslovce 

• Neděle 19. 12. – zpovídání před Vánocemi v kostele 16.00-18.30 (tři kněží) 

• Úterý 21. 12. – zpovídání na faře - generální vikář Mons. Jan Paseka od 16 

do cca 20 hodin 

• Vánoční bohoslužby 

• (snad) pondělí 27. 12. – kostelecká cimbálovka (z Červeného Kostelce) koncert 

v kostele od 17 hodin a pak v Orlovně posezení při vínku a při hudbě 



Synodální proces    

Otec biskup Jan zve kněze, jáhny a zástupce pastoračních rad farností 

na zahájení diecézní fáze biskupské synody o synodalitě, které se uskuteční 

v neděli 17. října 2021. Začne ve 14:00 krátkým přípravným programem, 

na který bude od 15:00 navazovat slavnostní liturgie k Duchu Svatému.  

Čeští a moravští biskupové vydali společný dopis (k dispozici na webu 

a nástěnkách), v kterém nás zvou, abychom tím, že se zapojíme do společného 

díla biskupské synody o synodalitě, oživili způsob žití našich církevních 

společenství i církve jako celek.  

Za tím účelem je třeba vytvořit základní komunikační strukturu. Ta se skládá 

z diecézního synodálního týmu, který má na starosti komunikaci s národním 

synodálním týmem a s koordinátory pracovních skupin ve farnostech či jiných 

společenstvích. 

Vše si budeme moci postupně vysvětlit a vysvětlovat v nastávajících dnech 

a týdnech. Spojme se, prosím, v modlitbě za toto společné dílo, které nás též 

spojuje s ostatními bratry a sestrami v rámci univerzální církve. 

Rozpis čtení v Dolní Čermné  
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

Ne 

17. 10. 

7.30 Kunertovi 458 pí. Havlíčková 341 Müllerovi 177 

9.00 Čtou děti 

Ne 

24. 10. 

7.30 Bláhovi 457 Marešovi 172 Pecháčkovi 53 

9.00 p. Krátký 73 Macháčkovi 180 HČ Macháčkovi 55 

Ne 

31. 10. 

7.30 Adamcovi 18 Vávrovi 264 Svobodovi 377 

9.00 Vágnerovi 102 Formánkovi 83 Jansovi 7 
✓   

 

Bože, tobě patří všechno na nebi i na zemi, 

a ti, kdo vládnou, jsou v tvých službách; 

vyslyš naše prosby za nejvyššího představitele našeho státu: 

pomáhej mu, ať poznává, co je správné,  

a dobře vykonává svůj úřad, aby byl vždycky zajištěn právní řád  

a svobodné rozvíjení lidské osobnosti. 

/vstupní modlitba z misálu za nejvyššího představitele pronesená ve středu 13. 10. při mši svaté/ 
 

 

Krásný a požehnaný týden      !!! 
 
 

  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/

