
OHLÁŠKY – ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

28. listopadu – 5. prosince  

2021 

Pořad bohoslužeb 

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  

PONDĚLÍ 

29. 11. 

Pondělí po 1. neděli 

adventní 
  

ÚTERÝ 

30. 11. 

Svátek sv. Ondřeje, 

apoštola 
16.00 Dolní Čermná – na úmysl dárce 

STŘEDA 

1. 12. 

Středa po 1. neděli 

adventní 

18.00 

 

Dolní Čermná – za Pavla Faltejska, rodiče 

a bratry 

ČTVRTEK 

2. 12. 

Čtvrtek po 1. neděli 

adventní 

18.00 

 

Verměřovice – na poděkování s prosbou 

o Boží pomoc a ochranu 

PÁTEK 

3. 12. 

Památka 

sv. Františka 

Xaverského, kněze 

18.00 Petrovice – na úmysl dárce 

SOBOTA 

4. 12. 
 

8.00 

 

 

18.00 

 

Dolní Čermná – adventní duchovní obnova 

s P. Janem Linhartem 

– na úmysl dárce 

Verměřovice – s nedělní platností   

– na úmysl dárce  

NEDĚLE 

5. 12. 

2. neděle 

adventní 

7.30 

9.00 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – na úmysl dárce  

Dolní Čermná – za naši farnost a za naše 

nové akolyty a jejich rodiny 

Petrovice – za Ludmilu Novákovou, manžela 

a rodinu Vávrovu 

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

▪ Ranní chvály – o nedělích po mši svaté v 7.30  

▪ Večerní chvály – v ÚT, ve ST, ČT, PÁ a v SO po večerní 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           28. listopadu 2021 

1. neděle adventní 

Sbírka minulé neděle   

Sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov vynesla 10.358 Kč.  

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

Pán Vám odplať! 

Advent – adventní brožurka  

Dnes začíná Advent. Je to doba duchovní přípravy na Vánoce, 

času rozjímání a radostného očekávání příchodu našeho Spasitele.  

V našich kostelech si můžete za 30 Kč zakoupit adventní brožurky – specialitu 

naší diecéze, s texty na každý den Adventu, jejichž inspirací byly evangelijní 

úryvky. Autory většiny textů tentokrát na téma rodiny jsou manželé naší 

diecéze. Je to možnost, jak denně věnovat více času Bohu. Z pro nás známých 

jsou asi známí pisatelé v brožurce Anna a Karel Maříkovi z Dohalic. 

Sestavením této brožurky byl pověřen příznačně P. Prokop Brož😉. 

Děkuji všem, kdo se podíleli na tvorbě našich adventních věnců v kostelech 

i doma😉! 

Zpovídání před prvním pátkem – POZOR ZMĚNA 

• Ve čtvrtek 2. prosince od 17 hodin do 18 hodin bude v kostele 

v DČ zpovídat P. Pavel Pokorný z Jablonného nad Orlicí – bez 

zapisování do rezervačního systému. 

Se mnou můžete slavit svátost smíření:  

• ve středu 1. prosince od 16.00 hodin v Dolní Čermné,  

• ve čtvrtek 2. prosince od 16.00 hodin ve Verměřovicích,  

• v pátek 3. prosince v Petrovicích 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. 
 

Změna v pořadu bohoslužeb 

V pátek 3. prosince slavíme památku sv. Františka Xaverského, 

patrona kostela v Petrovicích, a proto tento den bude mše svatá 

a zpovídání před prvním pátkem v Petrovicích.  

Ve středu 1. prosince bude zpovídání a mše svatá v Dolní Čermné. 

Osvětlení hodin kostela v Dolní Čermné 

Děkuji panu Petru Marešovi. Nádhera!!! 



Kalendáře „Bůh nechce smutné tváře“  

Kalendář vydala farnost Brno-Lesná jako poděkování svým 

dárcům za stavbu kostela blahoslavené Restituty, který byl 

letos dokončen. Zároveň jím chce podpořit nejmladší farnost 

brněnské diecéze Brno-Nová Líšeň, která vznikla 1. 1. 2021. 

Kalendáře mi dovezl osobně administrátor této nové farnosti 

P. Petr Šikula, který je stavbou nového kostela pověřen. 

Cena je 70 Kč do kasiček v blízkosti kalendářů. Prosím škrtněte se po odebrání 

kalendáře a Vy, kdo jste si neobjednali kalendář, tak mám kalendáře navíc, 

jen se tam prosím také zapište kolik ks a škrtněte. Děkuji Vám😉!!! 

Florbal tento týden mimořádně v úterý!!! 

Kvůli večerním mším před prvním pátkem, bude tento týden florbal již v úterý 

od 18 hodin v Orlovně. Obuv na přezutí s sebou, kdo má, tak florbalovou 

hokejku (jsou také k zapůjčení) a 30 Kč na topení. Minule od nás vybraných 

20 Kč nestačilo ani na topení…  

Vítán je opravdu každý!!! 😉 Můžu Vás přivézt a odvézt!!! Rád!!! Příp. se ozvěte. 

Těším se na Vás😉! 

Adventní duchovní obnova s P. Janem Linhartem ze Skutče  

V sobotu 4. 12. dopoledne bude v naší farnosti adventní duchovní obnova.  

Vše se uskuteční v kostele v DČ. Bude se topit     ! Srdečně zveme     !!!  

Program: 8.00 mše svatá a po ní v cca v 9.00 hodin 1. přednáška,  

a v 10.30 hodin 2. přednáška 

Mezi přednáškami možnost sv. smíření či rozhovor s o. Janem Linhartem. 

11–12 hodin adorace – možnost svátosti smíření či rozhovor 

12 h modlitba Anděl Páně a svátostné požehnání, zakončení duchovní obnovy 

Ustanovení nových akolytů + sbírka na alby a burzy 

Na 2. neděli adventní (5. 12.) v DČ při mši svaté v 9 hodin bude ustanoveno 

5 nových akolytů pro naši farnost – Karel Macháček a Vít Macháček z Dolní 

Čermné, Josef Vondra ml. a Pavel Okrouhlický z Petrovic a Tomáš Mařík 

z Kunčic. Šestý Václav Macan z Jakubovic se nebude moct zúčastnit. 

Bude to velká událost a dar pro naši farnost. Děkuji jim za přijetí této služby.  

Toto povolení mají do 30. dubna 2023. Otevře-li se v lednu kurz pro akolyty, 

budou jezdit do Hradce Králové na kurz. Kurz stojí jednoho 2.000 Kč a je 

doporučeno ať to zaplatí vysílající farnost. 

Sbírka příští neděle bude na alby pro akolyty a burzy pro donášení sv. přijímání 

nemocným. Bral jsem to nejlevnější, ale vyšlo nás to na cca 6× alba po 790 Kč 

= 4.740 Kč, burza pro nemocné i s pouzdrem po cca 800 Kč = 4.800 Kč = celkem 

9.540 Kč (to je tak trochu víc, než se běžně vybere na všech nedělních mších 

svatých, tak to zkusíme. Děkuji😉!!!) Když se vybere víc, použije se to na ten 

kurz 6 × 2.000 Kč = 12.000 Kč.  



První neděle v měsíci – katecheze pro děti s Aničkou 

Příští neděli 5. 12. 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. 

Vizitace farnosti 

V pátek proběhla narychlo oznámená a uskutečněná vizitace farnosti, která 

snad proběhla v pořádku. Děkuji paní Martě Marešové že agendu farnosti, 

administrativu, matriky, účetnictví farnosti udržuje v pořádku. Moc mi to 

pomáhá.   

Poděkování 

Děkuji Vám všem, kdo sloužíte v naší farnosti. Tento týden děkuji také paní 

Marušce Severinové za přepsání zemřelých za uplynulý rok do knihy života 

umístěné v kostele v Dolní Čermné.  

Prosba o modlitbu 

Ve středu se v 10.20 uskuteční další setkání s památkáři. Tentokrát se budeme 

domlouvat na výměně oken, výplní na kostele v Dolní Čermné, abychom toto 

mohli uskutečnit příští rok a pak mohli dávat novou střechu a novou omítku, 

nátěr. Děkuji Vám.  

Prosincový Poutník se těší na Vás, doufáme, že i Vy se těšíte na něj😉. 

Cena za výtisk vychází na 17,50 Kč.  

Fotky z verměřovických oslav 120 let od posvěcení kostela 

Najdete na webu. Povedená akce!!! Díky všem, kdo se podíleli!!! 

Synoda 

Viz minulé ohlášky. Můžete se zapsat do skupinek. Když se nikdo (jako minulý 

týden) nezapíše, tak vyhlásíme jedno setkání pro zájemce a na tom setkání se 

domluvíme co budeme probírat, nebo telefonicky apod. 
 

Rozpis čtení v Dolní Čermné  
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

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 

St 8. 12.  18.00 sl. Magdaléna Motlová Dvořákovi 406 Marešovi 408 
 

Srdečně Vám žehnám a přeji požehnaný Advent!  
 

  Váš otec Jan       + 
 

 

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

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

