
OHLÁŠKY – ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

7. – 14. listopadu  

2021 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

7. 11. 

POSVÍCENÍ  

V DOLNÍ ČERMNÉ 

(32. neděle 

v mezidobí) 

8.00 

 

10.00 

 

Dolní Čermná – za živé a zemřelé farníky 

a za dobrodince farnosti 

Dolní Čermná – za živé a zemřelé kněze, 

kteří působili a působí v naší farnosti 

PONDĚLÍ 

8. 11. 

Pondělí 32. týdne 

v mezidobí 
  

ÚTERÝ 

9. 11. 

Svátek Posvěcení 

lateránské baziliky 
  

STŘEDA 

10. 11. 

Sv. Lva Velikého, 

papeže a učitele církve 

18.00 

 

Dolní Čermná – za Jarmilu Menclovou, 

manžela a rodiče 

ČTVRTEK 

11. 11. 

Sv. Martina, 

biskupa 

10.00 

 

Dolní Čermná – za živé a zemřelé farníky 

a za dobrodince farnosti 

PÁTEK 

12. 11. 

Sv. Josafata, biskupa 

a mučedníka 

19.00 

 

Dolní Čermná – za Alžbětu Kanerovou, 

manžela Karla a snachu Marii 

SOBOTA 

13. 11. 

Sv. Anežky České 

 

 

18.00 

 

 

Petrovice – s nedělní platností   

– za Josefa Marka a Martu Markovou, 

rozenou Kylarovou a oboje rodiče   

NEDĚLE 

14. 11. 

33. neděle 

v mezidobí 

 
 

VERMĚŘOVICE 

– POSVÍCENÍ 

120 let 

7.30 

 

9.00 

 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za Jiřího Ulricha, rodiče 

a bratry  

Dolní Čermná – za Cyrila Vránu a živé 

a zemřelé z rodiny  

Při mši svaté křtiny Tomáše Faltuse z DČ 

Verměřovice – POSVÍCENÍ  

– za Annu a Jana Markovy a celý rod  

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

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

▪ Modlitba se čtením – ve ČT po mši svaté 

▪ Večerní chvály – ve ST, 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         7. listopadu 2021 

Posvícení v Dolní Čermné 

(32. neděle v mezidobí) 

První neděle v měsíci – posvícení a katecheze pro děti s Aničkou 

Tuto neděli 7. 11. slavíme v Dolní Čermné posvícení. 
V 10.00 se těšíme na doprovod chrámového sboru a 
děkujeme všem, kteří se zapojí, zvlášť panu Pavlu 
Vašíčkovi za práci a secvičení. Protože to je i první 
neděle v měsíci, zveme všechny děti srdečně na bohoslužbu 

slova s Aničkou Motlovou do kaple svaté Barbory na jistě pro ně zajímavou 
katechezi, aby si z bohoslužby odnesly více vjemů a informací. 

Když se řekne „synoda“  

Tuto neděli 7. 11. v 18 hodin vás všechny srdečně zvu na faru 
na setkání se členkou diecézního synodního týmu Mgr. Ludmilou 
Horáčkovou, která se tímto tématem už týdny zabývá a seznámí nás 

s tím, oč vlastně jde     .  

Uvítám, když se zaregistrujete v našem rezervačním systému, abych věděl jestli 
je vůbec zájem, příp. mi řekněte osobně, abych jí kdyžtak dal vědět, ať nejezdí. 
Zatím jsem tam zapsán jen já a dva další zájemci.  

Jelikož je tak málo času, tak jsme zkusili tento termín. Neděle je snad vhodnější 
než všední den a příští neděli nemůže, za 14 dní je Den Bible atd. Když by byl 
větší zájem, což se zatím nezdá, setkání proběhne v Orlovně.  

Děkuji za spolupráci. 

Z pastorační rady se nikdo nechtěl chopit služby koordinátora, tak děkuji paní 
Martě Marešové, že nakonec do toho šla. 

Také si můžete vzít letáky k synodě a modlitbu za synodu. Díky za Vaši modlitbu!  

Setkaní budoucích akolytů 

V pondělí 8. 11. v 19 hodin se na faře sejdou budoucí akolyté. Prosím provázejte 
jejich přípravu na tuto službu svými modlitbami.  

Ekonomická rada farnosti 

V úterý 9. 11. se na faře od 18 hodin uskuteční další setkání ERF. 

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 prarodiče. 

Můžu Vás přivézt a odvézt!!! Rád!!! Ozvěte se případně. Těším se na Vás😉! 



Další (páté) setkání biřmovanců v sobotu 13. 11. na faře 

Srdečně zvu biřmovance na naše další setkání.  

Sejdeme se v sobotu 13. listopadu na faře již v 8.00 hodin!!! 

Redakční rada Poutníka 

Se sejde v sobotu v 9.30 na faře.  

Posvícení ve Verměřovicích  

Příští neděli 14. listopadu oslavíme 120 let kostela sv. Jana Křtitele 

ve Verměřovicích. O jeho historii si můžete přečíst v historickém okénku 

listopadového čísla našeho farního časopisu Poutník. 

Už v sobotu 13. 11. ve 14 hodin jsme všichni srdečně zváni 

do „tureckého“      kostela na vystoupení chrámových sborů farnosti 

a otevření výstavy k tomuto výročí. 

Bližší informace na plakátcích a na webu farnosti. 

Knihy k rozebrání  

Děkuji moc Aničce Motlové za přebrání knih na půdě fary 

a vytvoření seznamu, který je dispozici v kostele a na farním webu. 

Seznam obsahuje přes 200  titulů a k dispozici je 

i několik knih zcela nových.   

Pokud máte o nějakou knihu zájem, napište Aničce: 

AnnaMotlova@seznam.cz, nebo se zapište do tabulek v kostele.  

Srdečné poděkování   

Chtěla bych touto cestou moc poděkovat 17 ženám a 10 mužům, kteří místo 

odpočinku a nebo prací ve svých domovech a na zahradách přišli minulou sobotu 

30. 10.  pomoct s generálním úklidem farního kostela a hřbitova. Když se začali 

o půl  druhé scházet v kostele, všichni do jednoho se chopili smetáků, kbelíků, 

hadříků, hrabiček, koleček a vozíků a společně vymetali pavouky, vytírali, vysávali 

a hrabali. Jedna parta byla dokonce i ve věži, kde tmelila a natírala. Odměnou pak 

všem byla malá hostina v Orlovně, kde jsme si pěkně popovídali a poseděli 

v teplíčku společně s otcem Jendou. Ten měl zrovna tuto sobotu narozeniny a přišel 

také pomoci a podpořit nás. Udělalo se mnoho práce. Jsem všem, kdo přišli, moc 

a moc vděčná! Všem Vám Pán Bůh zaplať.   Magda Vašíčková 

Na diecézní setkání mládeže autobusem? 

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

Bylo by pěkné jet společně autobusem. Zúčastnit se může mládež od 14 let. 

Kdo máte zájem jet takto společně, dejte mi prosím vědět!!! Děkuji Vám😉! 

Koncert cimbálovky z Červeného Kostelce 

Bude-li se moct uskutečnit, tak bude o den později, než bylo avizováno. V úterý 

28. 12. od 18.30 v kostele a pak v Orlovně posezení při hudbě a při vínku.  



Čeští a moravští biskupové se setkají s papežem Františkem 

Čeští a moravští biskupové pocestují společně 7. listopadu do Říma na návštěvu 

ad limina apostolorum, která potrvá do 14. listopadu. Čeká je soukromá 

audience u papeže Františka, mše svaté ve čtyřech papežských bazilikách a 

návštěvy vatikánských úřadů. Na svátek sv. Anežky České, poputují biskupové 

společně s bohoslovci a kněžími z české Papežské koleje sv. Jana Nepomuckého 

v Římě do Assisi, kde budou slavit bohoslužbu v bazilice sv. Kláry. 

Pouť ad limina apostolorum (K prahům apoštolů) by každých pět let ve Vatikánu 

měli vykonat biskupové, kteří zde podávají zprávu o stavu svých diecézí. Zahrnuje 

setkání s papežem, modlitbu u hrobů apoštolů sv. Petra a Pavla, mše svaté ve čtyřech 

papežských bazilikách a návštěvy vatikánských úřadů. Ty absolvují čeští a moravští 

biskupové postupně během celého týdne. 

Z důvodu stále trvající pandemie covid-19 se tato návštěva koná 

bez účasti poutníků z České republiky. 

Můžeme se připojit k modlitebnímu doprovodu biskupů v Římě on-line formou 

a to díky Poutnímu centru biskupství královéhradeckého ve spolupráci 

s Českomoravskou Fatimou. Více informací na jejich webu: cm-fatima.cz 

Poděkování 

✓ Děkuji všem, kdo jakkoliv sloužíte v naší farnosti. 

✓ Děkuji Tomáši Bednářovi za překrásné fotky z pouti na MH 12. 9. na webu 
 

Rozpis čtení v Dolní Čermné  
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

Ne 

7. 11. 

8.00 Marešovi 264 HČ Svobodovi 252 Dvořákovi 406 

10.00 Macháčkovi st. 60 Marešovi 409 Pecháčkovi 330 

Ne 

14. 11. 

7.30 Němečkovi 170 Hejlovi 232 Menclovi 193 

9.00 Klekarovi 292 Jurenkovi 160 Severinovi 342 

Ne 

21. 11. 

7.30 Pecháčkovi 53 Zpěvákovi 195 pí. Havlíčková 341 

9.00 Faltusovi 356 Vágnerovi 102 Macháčkovi 180 HČ 
✓   

 

 

 

„Bůh bydlí tam, kam ho pustíme.“ 

Pusťme Boha do našeho srdce, do našich rodin,  

do našeho farního společenství, do všech našich rozhodování...  
 
 

Srdečně Vám žehnám a přeji pěkný týden  
 

  Váš otec Jan       + 
 

 

 

 

Web: dolnocermenska.farnost.eu, farnostsnu.cz nebo pohadkovafarnost.cz 

Číslo účtu farnosti: 155816135/0300  Děkujeme za Vaše příspěvky.  

http://www.cm-fatima.cz/
https://dolnocermenska.farnost.eu/ze-zivota-farnosti/farnici-slouzi-farnosti.html
http://farnostsnu.cz/
http://pohadkovafarnost.cz/

