
OHLÁŠKY – ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

21. – 28. listopadu  

2021 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

21. 11. 

SLAVNOST  

JEŽÍŠE KRISTA 

KRÁLE 

7.30 

 

 

9.00 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za bývalou varhanici Annu 

Markovou a za bývalé kostelníky Josefa 

Mačáta, Josefa Appla a Josefa Mareše 

Dolní Čermná – za Elišku Cejnarovou 

a celou rodinu 

Petrovice – za Václava a Marii Vondrovy 

a celý rod  

PONDĚLÍ 

22. 11. 

Sv. Cecílie, 

panny a mučednice 
  

ÚTERÝ 

23. 11. 

Slavnost 

sv. Klementa I., 

papeže a mučedníka, 

hlavního patrona 

diecéze 

18.00 

 

Dolní Čermná – za Jana Smejkala, rodiče 

a bratry 

STŘEDA 

24. 11. 

Sv. Ondřeje Dung 

Laca, kněze a druhů, 

mučedníků 

  

ČTVRTEK 

25. 11. 

Sv. Kateřiny 

Alexandrijské, 

panny a mučednice 

10.00 Dolní Čermná – na poděkování Pánu Bohu 

PÁTEK 

26. 11. 

Pátek 34. týdne 

v mezidobí 

19.00 

 

Dolní Čermná – za zdraví 

Hudebně doprovází mládež 

SOBOTA 

27. 11. 
 

18.00 

 

Petrovice – s nedělní platností   

– za živé a zemřelé z rodiny Krátkých 

NEDĚLE 

28. 11. 

1. neděle 

adventní 

7.30 

 

9.00 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za naši farnost, za živé 

a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti 

Dolní Čermná – za Vojtěcha a Marii 

Pecháčkovy, dceru Bohuslavu a syna Jiřího 

Verměřovice – na poděkování za dar 60 let 

života  
 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

▪ Ranní chvály – o nedělích po mši svaté v 7.30  

▪ Modlitba se čtením – ve ČT po mši svaté 

▪ Večerní chvály – v ÚT, v 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           21. listopadu 2021 

Slavnost Ježíše Krista Krále 

Den Bible je zrušen!!! 

Milí a drazí, s politováním oznamuji, že Den Bible je zrušen.  

A důvod? Smyslem a cílem Dne Bible je setkání nad texty a významy Knihy knih 

v co největší šíři.  

Byli osloveni učitelé náboženství, byli osloveni mladí, dospělí i nejdospělejší, i naši 

bratři a sestry evangeličtí, aby zpracovali některé z daných biblických témat. 

V rámci příprav vznikla i divadelní hra! Poezie! Vtipy! V rámci akce by bylo možné 

shlédnout tématické dřevořezby, tančit, zpívat, ochutnat slavnostní židovské jídlo. 

Děti v hodinách náboženství vytvářely (a vytvořily!) díla k vystavení, i aktivity 

pro hlubší pochopení smyslu biblických témat... 

Žel, kvůli zesilující vlně pandemie se část těchto dětí nemůže Dne Bible zúčastnit 

a vidět tak konečnou podobu svého snažení, část dětí dokonce ani nemůže 

odevzdat své dílo. Karanténa a nemoc odřízla od účasti velkou část těch, pro které 

se Den Bible připravuje a v neposlední řadě i potenciálních diváků závěrečného 

divadelního kusu Onen počátek. Nemoc nebo karanténa dokonce eliminovala 

na minimum i přípravný a prováděcí tým:-). Byla by velká škoda, kdyby ti, kteří 

tolik pracovali na společném díle, nemohli své dílo vidět a vychutnat ve finální 

podobě, zároveň by byla velká škoda, kdyby se kus farní i nefarní rodiny, který je 

právě v karanténě nebo nemocen, nemohl kochat díly v pravdě uměleckými.  

O nic ale nepřijdete, protože vše je uloženo na bezpečném místě a připraveno 

na čas příhodný...:-)          Anička Motlová 

Sbírka této neděle   

V neděli 21. 11. bude sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov.  

Předem děkuji za Vaši štědrost, solidaritu a pomoc, na které jsme závislí.  

Setkání budoucích akolytů   

se uskuteční ve středu od 17 hodin v kostele v DČ.  

Dá-li Pán, ustanoveni k této službě budou na 2. neděli adventní (5. 12.) při mši 

svaté v 9 hodin v DČ.  

Adventní duchovní obnova  

Připomínáme a zveme, dá-li Pán a vládní páni😉 a pan koronavir: v sobotu 

4. 12. dopoledne bude v naší farnosti adventní duchovní obnova s P. Janem 

Linhartem ze Skutče v Orlovně a v kostele. 

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😉! 



Společenství mládeže v pátek 

V pátek 26. 11. po mši svaté zveme všechny mladé od cca 14 let na faru 

na spolčo mládeže. Zveme Vás už na mši😉, můžete pomoci při doprovázení 

mše svaté. Pokud někdo nemáte možnost se dopravit, ozvěte se mi, rád 

posloužím😉. (Bude ještě upřesněno podle vládních nařízení.) 

Další (šesté) setkání biřmovanců v sobotu 27. 11. na faře  

Srdečně zvu biřmovance na naše další setkání. Sejdeme se opět v 9.30 hodin.  

V roce 2021 to bude setkání poslední. Předběžně termíny setkání 

biřmovanců v roce 2022, dá-li Pán, jsou následující: 

sobota 8., 22. a 29. ledna, dále sobota 5. a 19. února – vždy v 9.30 na faře. 

Advent – žehnání adventních věnců  

Příští neděle 28. 11. je první adventní. V sobotu v Petrovicích 

a při nedělních mších svatých budeme žehnat adventní věnce. 

Můžete si je přinést😉! 

Začíná nový liturgický rok, cyklus C nedělního mešního lekcionáře. 

Tedy evangelia se budou číst především z Lukášova evangelia. 

Synoda 

Měli jste možnost si vzít materiály o synodě či si je přečíst na internetu, pročíst 

jednotlivá témata. Snad Vás některé téma zaujalo a měli byste k němu co říct. 

Proto Vám nabízíme možnost vytvoření 5 až 8členných skupinek.  

Na stolku uprostřed kostela je připraven arch s tabulkami. 

Pro DČ je pro každé téma jedna tabulka. Pokud se pro některé téma tabulka 

nezaplní, skupinka se neotevře a zapsaní jednotlivci se přemístí. 

Pro Verměřovice a Petrovice – jsou prozatím vypsána 3 témata – v případě 

většího zájmu se může otevřít témat – skupinek více. 

Pokud máte zájem se zapojit, zapište se prosím co nejdříve.   

Zda a jak se setkání skupinek uskuteční závisí na omezeních, nemocnosti apod.  

Setkávat se bude možné i online. Můžete i napsat den a hodinu 

kdy by se Vám setkání hodilo. 
 

Rozpis čtení v Dolní Čermné  
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

Ne 

21. 11. 

7.30 Pecháčkovi 53 Zpěvákovi 195 pí. Havlíčková 341 

9.00 Faltusovi 356 Vágnerovi 102 Macháčkovi 180 HČ 

Ne 

28. 11. 

7.30 Macháčkovi ml. 60 Kunertovi 458 Marešovi 172 

9.00 pí. Kunertová 300  Macháčkovi 55 Formánkovi 83 

Ne 

5. 12. 

7.30 Vávrovi 264 Bláhovi 457 Motlovi 11 

9.00 Maříkovi Kunčice p. Krátký 73 Kotovi 267 

  



Poděkování – co se povedlo v těchto dnech 

Děkuji všem, kdo jakkoliv pomáháte v naší farnosti. Díky také za Vaše 

modlitby, příp. povzbuzení😉!!! 

Střecha fary – ve čtvrtek 11. listopadu byla dokončena oprava střechy fary – 

tak už nám do fary neteče – hurá. Zbývá pokrýt pouze stříšku u zadního 

vchodu. Chybělo část materiálu – když počasí dovolí a dorazí materiál – dodělá 

se ještě letos.  Jinak bude dokončeno na jaře. 

Firma p. Faltuse provedla po dohodě i obhlídku krytiny na stodolách a vyměnili 

špatné šablony. Děkujeme panu Faltusovi, Adamovi a Ondrovi za jejich 

výbornou práci, za jejich přístup a pohodové jednání. 

Hřbitov Dolní Čermná – děkuji za znamenitou, obětavou a časově náročnou 

práci Adamcovým z Verměřovic. 

Okolí fary – děkuji opět Adamcovým a Málkovým za jejich čas, energii, ochotu 

a nasazení. 

Půda fary – v pátek firma S.P.UNI, s.r.o. zahájila chemickou sanaci stropní 

(podlahové) konstrukce půdy fary. Bude provedena tlaková injektáž 

a vysokotlaký postřik napadených míst. V příštím týdnu budou práce 

dokončeny. Následně bude položena izolace a fólie. Tak bude zateplena polovina 

stropu fary a měl by být menší únik tepla, zaizolováno. 

Hodiny kostela v DČ – možná jste si všimli, že se hodiny v neděli opět zastavily. 

Závada byla nalezena a odstraněna. Jednalo se o závadu na elektromotoru, ten 

byl po opravě namontován zpět a natahování hodin na elektropohon opět funguje. 

I v tomto týdnu probíhaly na hodinách práce na úpravě prostorů ciferníků. 

Práce se chýlí ke konci a pokud se v dalších dnech najdou šikovní brigádnici, 

je předpoklad, že by se mohly hodiny rozsvítit začátkem adventu. 

Sakristie kostela v DČ – tento týden v sakristii pokračoval pan Pavel Vašíček 

se zateplováním půdy – schodiště. Pan Pavel Křivohlávek provedl 3x nátěr. 

Zbývá pouze vyhotovit práh mezi dveře a schody. 

Děkujeme, že se tolik věcí daří posouvat a vylepšovat.  

Jen díky Vám!!!! Pán Vám viditelně odplať! 😉 + 
 
 

Všemohoucí, věčný Bože,  

tys dal svému milovanému Synu všechnu moc 

na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva; 

dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, 

poznává tvou slávu, věrně ti slouží a ustavičně tě chválí. 
(vstupní modlitba ze slavnosti Ježíše Krista Krále) 

Srdečně Vám žehnám a přeji pěkný poslední týden  
liturgického roku!  

 

  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/

