
OHLÁŠKY – ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

24. – 31. října  

2021 

Pořad bohoslužeb 

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 

PONDĚLÍ 

25. 10. 

Pondělí 30. týdne 

v mezidobí 
  

ÚTERÝ 

26. 10. 

Úterý 30. týdne 

v mezidobí 
  

STŘEDA 

27. 10. 

Středa 30. týdne 

v mezidobí 

19.00 

 

Dolní Čermná – za živé a zemřelé členy 

živého růžence  

ČTVRTEK 

28. 10. 

Svátek sv. Šimona 

a Judy, apoštolů 

9.00 

 

Dolní Čermná – na poděkování s prosbou 

o Boží požehnání a dar zdraví 

PÁTEK 

29. 10. 

Pátek 30. týdne 

v mezidobí 

19.00 

 

 

Dolní Čermná – na poděkování za dar života, 

za radost z povolání s prosbou o vytrvalost 

a dary Ducha svatého do dalších let 

SOBOTA 

30. 10. 

Výročí posvěcení 

katedrály  

Svatého Ducha 

19.00 

 

Verměřovice – s nedělní platností   

– na úmysl dárce  

NEDĚLE 

31. 10. 

31. neděle 

v mezidobí 

7.30 

 

9.00 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za Marii Křivohlávkovou 

a manžela Františka 

Dolní Čermná – za Ladislava Filáčka, 

manželku Ludmilu a syna Jiřího 

Petrovice – za Josefa a Jarmilu Majvaldovy 

a celý rod 
 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

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

▪ 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            24. října 2021 

 30. neděle v mezidobí 

Misijní neděle 

Dnes se slaví Misijní neděle. Dnešní sbírka bude proto věnována na Papežská 

misijní díla. Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 

si můžete přečíst na webu a na IKF.  

Dopoledne deskových her a karet na faře ve středu 27. října 

Ve středu 27. 10. (podzimní prázdniny) od 9.00–11.30 nabízíme možnost se 

potkat a zahrát si deskové hry a karty všeho druhu. Pokud máte nějakou 

oblíbenou hru, můžete ji vzít s sebou a naučit ji ostatní. Vítáni jsou všichni – 

malí, mladí, velcí, starší.... dopolední svačinka bude.  

Potkáme se na faře!     Marta a Evča 

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!!! 😉 I mládež a rodiče a i prarodiče. 

Můžu Vás přivézt a odvézt!!! Rád!!! Těším se na Vás😉! 

 

Ze čtvrtečního florbalu 21. října 

Díky, týme snů 😉!!! 



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. 

Generální úklid farního kostela sv. Jiří v Dolní Čermné 

se uskuteční v sobotu 30. 10. 2021 od 13.30 hod. 

Vítáni jsou ženy i muži všech věkových kategorií. A co nás čeká?  

• omývání lavic, ometaní pavouků a pavučin 

• omývání velkého lustru 

• omývání vchodových dveří a podlahy 

• úklid hřbitova 

• a řada dalších aktivit jako třeba pití kávy…. 

Změna času    

V noci 31. října nastane standardní (zimní) čas – 

hodiny se posunou ze 3.00 na 2.00. 

Budeme spát o hodinu déle       

Stolní kalendáře – Bůh nechce smutné tváře😉! 

Dnes je poslední možnost si objednat. Kdo má zájem, zapište se do tabulky 

v kostele. Cena za kus je 70 Kč. Uděláme hromadnou objednávku. 

Osvětlení hodinových ciferníků na kostele 

Jak víte, ciferníky věžních hodin jsou dlouhodobě neosvětlené. Hlavním 

důvodem byla nevyhovující vnitřní el. instalace vč. svítidel a také zastaralé 

napojení věže na síť veřejného osvětlení. Původní záměr byl osvětlení ciferníků 

řešit až po dokončení rekonstrukce střechy věže. Mezitím byl zahájen projekt 

revitalizace celého návrší u kostela vč. nových el. rozvodů a proto byla z podmětu 

městyse zvažována varianta nasvícení věže vnějšími reflektory. Od této varianty 

bylo později upuštěno a na tahu byla opět farnost. Napájení osvětlení se tedy 

muselo vyřešit novým vedením z rozvaděče kostela. Tato nová elektroinstalace 

pro osvětlení ciferníků byla dokončena koncem září. Následně byly ve věži 

provedeny přípravné práce, vyklizení patra, demontáž starých rozvodů, výměna 

rozbitých skel dvou ciferníků, z vnitřní strany byly rámy ciferníků očištěny 

od koroze a zbytků zvětralých tmelů, rámy byly natřeny a provádí se nové 

tmelení skleněných výplní. Dále byly navrženy a otestovány nové světelné zdroje, 

zbývá upravit prostor ciferníků, aby mohla být provedena finální montáž 

a zprovoznění. To obnáší opravu vyzděných kapes v dolní části ciferníků 

a v horní části zhotovení pomocné konstrukce pro instalaci reflexních ploch. 

Poté bude možné instalovat nové světelné zdroje, zajistit potřebné revize 

a osvětlení uvést do provozu.     Petr Mareš 

Děkujeme za veliký kus práce!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 



Synodální proces    

Je možné si vzít letáčky (nevím, jestli vyjdou na všechny). Píše se v nich 

například toto: 

Jaké konkrétní otázky budou například řešeny? 

• Jaký prostor k promlouvání v církvi máme (muži, ženy, děti, senioři…)? 

• Jaký prostor je mi dán k tomu, abych se mohl podílet na rozhodování 

a směřování života mého křesťanského společenství? 

• Jak vedeme sami sebe ke schopnosti naslouchání druhým v našich 

společenstvích? 

• Jakým skupinám lidí se v církvi dosud nedostatečně naslouchá? 

• Jak se můžeme aktivně zapojit do slavení liturgie, je-li liturgie dílem celého 

shromážděného Božího lidu? 

• Jak dochází v našem církevním společenství k vytyčení priorit a cílů 

k dosažení? Kdo rozhoduje? 

„Cílem synody, a tedy této konzultace není vyprodukovat dokumenty, nýbrž 

dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit 

důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, učit se 

jedni od druhých a vytvořit pozitivní náhled, který bude osvěcovat mysl, 

zahřívat srdce a rukám navrátí sílu.“   (Přípravný dokument, 32) 
 

Rozpis čtení v Dolní Čermné  
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

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 

Po 1. 11. 18.00 Šebrlovi 415 Marešovi 408 Málkovi 180 

Út 2. 11. 18.00 Macháčkovi 411 Vašíčkovi 349 p. Filáček 332 
✓   

 

Naděje, to je vidět i za horizont, vidět Boží věci a jednou i Boha. 

Kvůli jednomu jedinému člověku je Bůh schopen udělat okliku  

a změnit plán své cesty. 

Tím člověkem je Bartimaios, tím člověkem je každý z nás.  

Každý z nás stojí Pánu za to, aby se u něj zastavil!!! 
 

 

Radost z této úžasné zprávy Vám vyprošuje 
 
 

  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/

