
OHLÁŠKY – ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

31. října – 7. listopadu  

2021 

Pořad bohoslužeb 

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 

PONDĚLÍ 

1. 11. 

Slavnost 

Všech svatých  

doporučený svátek 

16.30 

18.00 

Petrovice – za Ivana Hrubanta 

Dolní Čermná – za Jana Hermocha 

ÚTERÝ 

2. 11. 

Vzpomínka 

na všechny 

věrné zemřelé 

16.30 

18.00 

Verměřovice – za P. Václava Knitla 

Dolní Čermná – za všechny zemřelé 

STŘEDA 

3. 11. 

Středa 31. týdne 

v mezidobí 
18.00 Petrovice – za zdraví 

ČTVRTEK 

4. 11. 

Sv. Karla 

Boromejského,  

biskupa 

18.00 

 

Verměřovice – za Marii Mlynářovou, celý rod 

a za duše v očistci 

PÁTEK 

5. 11. 

Pátek 31. týdne 

v mezidobí 

1. pátek v měsíci 

19.00 

 

Dolní Čermná – na úmysl dárce 

Hudebně doprovází mládež 

SOBOTA 

6. 11. 
 

18.00 

 

Petrovice – s nedělní platností   

– za Pavla Filipa a živou rodinu  

NEDĚLE 

7. 11. 

POSVÍCENÍ  

V DOLNÍ ČERMNÉ 

(32. neděle 
v mezidobí) 

8.00 

10.00 

 

Dolní Čermná – za farnost 

Dolní Čermná – za živé a zemřelé kněze, 

kteří působili a působí v naší farnosti 

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

▪ Ranní chvály – o nedělích po mši svaté v 7.30 nebo v 8.00 hodin  

▪ Večerní chvály – v PO, ST, ČT, PÁ 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            31. října 2021 

 31. neděle v mezidobí 

Sbírka minulé neděle na PMD 

Minulá neděle byla misijní, sbírka na Papežská misijní díla činila 16.092 Kč.  

Pán odplať Vaši ochotu dělit se s potřebnými! 

Změna času bohoslužeb 

Ze soboty na neděli proběhla změna času, tak se mění i časy mší v naší farnosti. 

V Dolní Čermné, v Petrovicích a ve Verměřovicích budou mše o hodinu dříve, tedy 

v 18 hodin. Pouze v pátek v DČ bude i nadále mše od 19 hodin. 

Modlitby za zemřelé na našich hřbitovech 

V těchto dnech se více modlíme za naše zemřelé.  

Zveme Vás také ke společné modlitbě, která proběhne: 

• v Petrovicích 1. 11. v 16.15 hod. 

• ve Verměřovicích 2. 11. v 16.10 hod.  

• v Dolní Čermné 2. 11. po večerní mši svaté  

Na konci modlitby budu procházet hřbitov a žehnat hroby svěcenou vodou. 

Zpovídání před prvním pátkem 

• Ve středu 3. listopadu od 16 hodin do 17 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 3. listopadu od 15.30 hodin v Petrovicích,  

• ve čtvrtek 4. listopadu od 16.30 hodin ve Verměřovicích,  

• v pátek 5. listopadu v nové zpovědní místnosti v Dolní Čermné od 15.30. 

V případě potřeby budou časy ještě upraveny. 

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. 
 

Florbal tento týden nebude 

Kvůli večerním mším každý den tento týden, ve čtvrtek florbal nebude.  

Děkuji za pochopení. 

Spolčo mládeže 

V pátek 5. listopadu po mši svaté se na faře sejde opět spolčo mládeže. Zváni 

jsou všichni od 14 let      !!!  Přijďte prohlubovat víru se svými vrstevníky      . 

Pokud se někdo nemáte, jak dopravit, dejte mi vědět a odvoz Vám zajistím. 



Další (čtvrté) setkání biřmovanců v sobotu 6. 11. na faře 

Srdečně zvu biřmovance na naše další setkání.  

Sejdeme se v sobotu 6. listopadu na faře v 9.30 hodin. 

První neděle v měsíci – katecheze pro děti s Aničkou 

Příští neděli 7. 11. 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.  

Dušičkové odpustky 

• Co to odpustky jsou? Jak jimi lze pomoci zemřelým? Jak lze odpustky získat? 

O odpustcích pojednává Katechismus katolické církve v článcích 1471–1479 

a 1498. V článku 1471 se píše, že nauka a praxe odpustků je v církvi úzce 

spojena s účinky svátosti pokání (zpovědi). Odpustek znamená, že se před 

Bohem odpouštějí časné tresty za hříchy, jejichž vina byla zahlazena; je to 

odpuštění, které náležitě připravený věřící získává za určitých podmínek 

zásahem církve, jež jako služebnice vykoupení autoritativně rozděluje a používá 

pokladu zadostiučinění Krista a svatých. Odpustek je částečný nebo plnomocný 

podle toho, zda částečně nebo úplně osvobozuje od časného trestu za hříchy. 

Odpustky mohou být přivlastněny živým nebo zesnulým. Článek 1479 potom 

hovoří o přivlastnění odpustků duším v očistci: Protože zemřelí věřící, 

kteří se očišťují, jsou také členy téhož společenství svatých, můžeme 

jim pomáhat, mimo jiné tím, že pro ně získáváme odpustky, aby byli 

zproštěni časných trestů, které si zasloužili za své hříchy.    

Podmínky pro získání odpustků v dušičkovém období 

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možné při návštěvě 

kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším 

v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření před nebo po v okruhu 

14 dnů, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce) je podmínkou pomodlit 

se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. 

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně 

plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo 

hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto 

získat odpustky částečné. 

Letos je kvůli pokračující pandemii možné získat plnomocné odpustky 

za zemřelé nejen během oktávu Slavnosti Všech svatých, 

 ale po celý listopad.  

Opět návštěva z Červeného Kostelce😉  

Jen pro info, v úterý 2. listopadu odpoledne k nám zavítá další návštěva 

z Červeného Kostelce – tentokrát 25 lidí z pečovatelského domu. Chtějí vidět Dolní 

Čermnou a Mariánskou Horu. 

 



Na diecézní setkání mládeže autobusem? 

V sobotu 20. listopadu se uskuteční v Hradci Králové diecézní setkání mládeže. 

Napadlo mě jet společně z celého vikariátu autobusem. Zúčastnit se může 

mládež od 14 let. Kdo máte zájem jet takto společně, dejte mi prosím vědět.  

Děkuji Vám😉! 

Listopadový Poutník 

V novém čísle našeho farního časopisu se v historickém okénku dočtete o historii 

verměřovického kostela, který v tomto měsíci slaví 120. výročí postavení 

a posvěcení, najdete zde článek o farním výletě, informace z jednání pastorační 

rady a mnoho dalšího – a samozřejmě nechybí hezké fotografie     . 

Poděkování 

Děkuji všem, kdo jakkoliv slouží v naší farnosti. 

Děkuji všem, kdo se v sobotu zapojili do generálního úklidu farního kostela. Sešlo 

se nás neuvěřitelných 27. Moc Vám děkuji.  
 

Rozpis čtení v Dolní Čermné  
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

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 

Ne 

7. 11. 

8.00 Marešovi 264 HČ Svobodovi 252 Dvořákovi 406 

10.00 Macháčkovi st. 60 Marešovi 409 Pecháčkovi 330 
✓   

 

QR kód  

Nově je možné přispívat na provoz farnosti i velmi jednoduše přes QR kód, 

který najdete na webových stránkách v kontaktech. 

(Platbu je třeba iniciovat z internetového bankovnictví, které musí 

umět zadávat platbu přes QR kód. Tam Vás to vyzve k zadání částky 

a vše ostatní se samo vyplní.)   Děkujeme Vám!!! 
 

 

SVATOST není luxus pro pouhých několik vyvolenců,  
nýbrž prostá povinnost pro tebe i pro mne.  

sv. Matka Tereza 

Přeji Vám 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/

