
POŘAD BOHOSLUŽEB 

11. – 18. září  

 2022 

 

  

  

 

 

NEDĚLE 

11. 9. 

Na Mariánské 

Hoře slavíme 

poutní slavnost 

Narození  

Panny Marie 

7.30 

 

10.00 

 

16.00 

 

Mariánská Hora (poutní kostel) 

– za Vojtěcha a Hanu Formánkovy 

Mariánská Hora (areál křížové cesty)  

– za farnost v Dolní Čermné a za poutníky 

Mariánská Hora (areál křížové cesty)  

– za živé a zemřelé členy živého růžence 

PONDĚLÍ 

12. 9. 
Jména Panny Marie   

ÚTERÝ 

13. 9. 

Sv. Jana Zlatoústého, 

biskupa a učitele církve  
  

STŘEDA 

14. 9. 

Svátek Povýšení  

svatého kříže 
19.00 Dolní Čermná – na úmysl dárce 

ČTVRTEK 

15. 9. 

Panny Marie  

Bolestné 

10.00 

 

 

Dolní Čermná – na poděkování Pánu 

za přijaté dary s prosbou o další 

pomoc a ochranu 

PÁTEK 

16. 9. 

Sv. Ludmily,  

mučednice 

19.00 

 

Dolní Čermná – za Ludmilu Kunertovou, 

manžela a celou rodinu  

SOBOTA 

17. 9. 
        Farní výlet 

Cca 

9.00 

Jičín – mše sv. v rámci farního výletu 

– za Boží požehnání pro naši farní rodinu 

NEDĚLE 

18. 9. 

25. neděle 

v mezidobí 

8.30 

 

10.30 

 

 

Dolní Čermná – za syna Davida a rodinu 

Langrovu a Solilovu  

Verměřovice – za všechny občany 

Verměřovic, za požehnání a vedení Duchem 

svatým pro nové zastupitele naší obce 

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

Srdečně Vás zvu a budu vděčný 😉! 

▪ Večerní chvály – ve ST a v PÁ po mši svaté 

▪ Modlitba se čtením – ve ČT po mši svaté 
 

 

 

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


POŘAD BOHOSLUŽEB 

18. – 25. září  

 2022 

 

   
 

 

NEDĚLE 

18. 9. 

25. neděle 

v mezidobí 

8.30 

 

10.30 

 

 

Dolní Čermná – za syna Davida a rodinu 

Langrovu a Solilovu  

Verměřovice – za všechny občany 

Verměřovic, za požehnání a vedení Duchem 

svatým pro nové zastupitele naší obce 

PONDĚLÍ 

19. 9. 

Pondělí 25. týdne 

v mezidobí  
  

ÚTERÝ 

20. 9. 

Sv. Ondřeje Kim 

Taegona, Pavla Chong 

Hasanga a druhů 

  

STŘEDA 

21. 9. 

Svátek sv. Matouše, 

apoštola 

a evangelisty 

19.00 Dolní Čermná – za Marii Cejnarovou a sestry 

ČTVRTEK 

22. 9. 
Čtvrtek 25. týdne 

v mezidobí  

10.00 

 

Dolní Čermná – za naši farnost, aby nám 

spolu bylo stále tak dobře 😉 

PÁTEK 

23. 9. 
Sv. Pia z Pietrelciny 19.00 Dolní Čermná – za Hanu Moravcovou 

SOBOTA 

24. 9. 
 

 

19.00 

 

 

 

(Svatební den       – viz ohlášky) 

Verměřovice – s nedělní platností   

(slouží P. Pavel Pokorný) 

- za živé a zemřelé členy z rodiny Horákovy 

a Faltusovy a za nemocnou osobu 

NEDĚLE 

25. 9. 

26. neděle 

v mezidobí 

 

Výročí posvěcení 

kostela  

v Petrovicích 

8.30 

10.30 

 

Dolní Čermná – za Josefa Nastoupila 

Petrovice – za Boženu Bednářovou, manžela 

a Ludmilu Junkovou a rodiče 

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

Srdečně Vás zvu a budu vděčný 😉! 

▪ Večerní chvály – ve ST a v PÁ po mši svaté 

▪ Modlitba se čtením – ve ČT po mši svaté 
 

 

 

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 
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Sdělení farníkům           11. a 18. září 2022  

Pouť na Mariánské Hoře a 25. neděle v mezidobí  

Pouť na Mariánské Hoře 

Děkuji všem, kdo jste se jakkoliv zapojili, pomohli k této krásné, ale velice 

náročné události. Děkujeme také za Váš příspěvek při sbírkách a v kostele, 

které půjdou na režii pouti (podium, toalety, režie) – cca 30.000 Kč a na novou 

zpovědní místnost – nemáme ještě jednu fakturu, myslíme si, že celková cena 

bude vyšší než 60.000 Kč. Děkujeme!!! 

Farní kalendář  

S radostí Vám oznamuji, že vyšel náš první – a doufám, že 

ne poslední😉!!! – farní kalendář aneb život pod horama 

Orlickejma. 😉 Pořádně jsem ho požehnal, ať Vám přinese 

tu pravou radost a pohodu😉!!! 

Náklady na tisk jednoho kusu jsou 77 Kč. Vyšším příspěvkem podpoříte činnost 

naší farnosti. Děkujeme. 

Nové číslo Poutníka  

Vyšlo nové číslo našeho farního časopisu Poutník. Tak se můžete těšit i na tuto 

naši farní radost😉. Děkuji mnoha farníkům za napsané články. Cena za tisk 

vychází i při větším poutním nákladu na 18,20 Kč.  

Dvacet let Teologického konviktu v Olomouci 

V pondělí si v Olomouci připomenou 20 let, co se nultý ročník kněžského 

semináře přesunul z Litoměřic do Olomouce. Prosme za nová duchovní povolání, 

za dobré představené do těchto objektů. Prosme, aby farnosti měli své kněze. 

Tichá adorace za mír na Ukrajině  

Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzývá všechny biskupské 

konference v Evropě, aby se přidaly k tiché adoraci za mír na Ukrajině a učinily 

tak gesto solidarity s touto těžce zkoušenou zemí. Na celém kontinentu se má 

konat adorace na svátek Povýšení svatého Kříže, 14. září 2022.  

V naší farnosti se k této výzvě připojíme adorací ve farním kostele v Dolní 

Čermné od 16.00 do 19.00. Prosím, kdo můžete, zapište se na papír 

v kostele nebo do rezervačního systému. Když bude zájem větší, 

můžeme mít adoraci celý den! Naopak, když menší, čas zkrátíme.   

Ať nás eucharistický Kristus naplní svým pokojem, ať je posilou 

všem, kterým válka přinesla utrpení, a těm, kteří ji rozpoutali,  

ať promění srdce, aby mohl opět zavládnout mír. 

  



Ekonomická rada farnosti   

Ve čtvrtek 15. září se na faře od 18 hodin uskuteční další setkání ERF. Prosíme 

o modlitby pro správná rozhodování a jednání. Děkujeme😉!  

Farní výlet  

V sobotu 17. září se, dá-li Pán, vydáme na farní výlet.  

Se všemi přihlášenými počítáme. 

Myslete na nás, my myslíme na Vás😉! Program je na webu, rozeslán IKF a je 

možné si ho vzít vedle ohlášek.  

Den charity  

Kdo s námi nepojede na výlet, což mě moc mrzí, tak je možno se přidat 

k oslavám Oblastní charity Ústí nad Orlicí na Den Charity, který se bude konat 

v sobotu 17. 9. 2022 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Letohradě-Orlici 

od 15.30 hodin. 

V letošním jubilejním roce slavíme 30 let od založení Charity na Orlickoústecku. 

Slavnostní den bude zahájen mší svatou a úvodní řečí, ve které vzpomeneme 

základní historické milníky. Pak bude následovat koncert smyčcového 

orchestru žáků ZUŠ Letohrad a koncert populárního českého písničkáře 

Michala Horáka. Bude možné si také prohlédnout výstavu o jednotlivých 

službách Charity a popřípadě si koupit nějaký originální a hezký výrobek 

klientů Sociálně terapeutických dílen Miriam. Nebude chybět ani občerstvení 

ve formě rautu. 

Sbírka na církevní školství v diecézi   

Nedělní sbírka ve všech kostelech naší diecéze je 18. září určena na podporu 

církevního školství.     

Mše svaté zaměřené na děti   

V neděli 18. 9. bude v 8.30 (jako každou třetí neděli v měsíci) tzv. 

„dětská“ mše svatá – s doprovodem dětské scholy, promluva pro děti, 

předává se ovečka😉.     

I v Turecku bude v neděli 18. 9. promluva zaměřena na děti.   

Sportem ku zdraví – fotbal    

Milí sportovci a příznivci běhu za míčem😉! Za příznivého počasí, 

bude farní fotbalový výkop ve čtvrtek 22. září od 18 hodin 

na petrovickém hřišti. Mohu Vás odvézt, nebojte se ozvat😉!  

V případě nepříznivého počasí v Orlovně v DČ florbal. 

 

 



Svatební den 24. 9. 😉    

Já budu oddávat, dá-li Pán, Veroniku Jurenkovou z Dolní Čermné v kostele 

na Zvičině (okres Trutnov). 

Nemohl jsem už tak bohužel vyhovět mladému páru, který chce mít svatbu 

v Jakubovicích, tak to naštěstí za mě vzal P. Pavel Pokorný. 

A věřte tomu nebo ne i náš Ládík od Motlů se bude ženit, až v Miloticích 

u Kyjova😉! 

Další informace:  

• Minulý víkend 3. a 4. 9. přijalo svátost pomazání nemocných 50 farníků 

(29 v Dolní Čermné, 8 v Petrovicích a 13 v Turecku). Děkuji za Vaši důvěru. 

Byla to veliká a krásná slavnost pro celou farnost.  

• Dětská Schola se opět schází ve čtvrtek na faře od 17 hodin – děkuji Aničce 

Motlové za vedení scholy. 

• Chrámový sbor se schází v úterý, takže už to začíná frčet na plné obrátky😉  

• Naši akolyté minulý týden začali svůj kurz v Hradci Králové, tak na ně prosím 

pamatujme v modlitbě.  

Změny kněží v okolí – mysleme prosím na tyto kněze a farnosti v modlitbě: 

• Od 1. 9. má farnosti Kunvald, Klášterec a Rokytnice v Orlických horách 

na starosti P. Jakub Brabenec, který se přestěhoval z Havlíčkova Brodu 

do Neratova, kde je pod křídlem P. Josefa Suchára. 

• Od 1. 8. je novým farářem v Dolní Dobrouči P. Pavel Mistr, v Letohradě 

P. Karel Dvořák a v Ústí nad Orlicí P. Jan Pitřinec. V Rychnově nad Kněžnou 

polský kněz k sobě vyžebral kaplana z Polska.  

Jan Pavel I. – blahoslavený  

Minulou neděli 4. 9. blahoslavil papež František ve Vatikánu svého 

předpředpředchůdce Jana Pavla I. (rodným jménem Albino Luciani). 

Diecézní setkání seniorů    

Ve čtvrtek 29. září se v Hradci Králové uskuteční XVI. Diecézní setkání seniorů. 

Motto setkání: „Svůj pokoj vám dávám.“ 

Přihlášky a informace: Diecézní centrum pro seniory, Velké nám. 32, 500 03 

Hradec Králové, tel.: 495 063 661, mobil: 737 215 328, 734 435 360, e-mail: 

dcs@bihk.cz. Uzávěrka přihlášek je 27. září 2022. 

Farní výlet č. 2? 😉 kněžské svěcení 

V sobotu 22. října bude v 15 hodin v Liberci vysvěcen na kněze nám známý 

jáhen pan Ing. Milan Richter.  

Jelikož kněží je v této době málo a kněžských svěcení ještě méně, přemýšlím 

jestli tam nevyrazit – z vděčnosti Bohu za to, že se někdo zcela dává do služeb 

Pánu a také ho podpořit.... Měli byste někdo zájem? Auto, minibus, autobus?  



Nové fotky na webu 

V naší fotogalerii nově naleznete: 

• Žehnání nové zpovědní místnosti na Mariánské Hoře (4. 9. 2022)  

• Svátost pomazání nemocných při mši v Dolní Čermné (4. 9. 2022) 

• První společná modlitba Cesty světla v Hůře (28. 8. 2022) 

• Žehnání školákům, studentům, učitelům (28. 8. 2022) 

Mám radost, že mnoho krásných chvil si můžeme takto připomínat a hlavně je 

vůbec spolu prožívat     ! A frčíme dál     ! 

Prosba z Domova u studánky 

Milí farníci, již několik týdnů jsou v Dolní Čermné (v bývalé Lesní bráně) klienti 

z Domova u studánky. Několik klientek bylo zvyklých chodit na mši svatou, 

ale zde není dostatek zaměstnanců, kteří by je doprovodili.   

Vedení Domova se na nás farníky obrací s prosbou, zda by byl někdo ochotný 

alespoň občas některou z klientek do kostela doprovodit. Chodí maximálně 

6 žen. Kdo by měl zájem, hlaste se prosím u sociální pracovnice, paní Štěpánky 

Majerové (po-pá) 736 269 368, se kterou se domluvíte.   

Budu rád, když mi dáte taky vědět, jestli se někdo zapojil;). Děkuji.   
 

Rozpis čtení v Dolní Čermné a na Mariánské Hoře 
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

Ne 11. 9. Pouť na Mariánské Hoře 

Ne 18. 9. 8.30 Klekarovi 292 Židkovi 65 p. Filáček 332 

Ne 25. 9. 8.30 pí. Kunertová 300 Macháčkovi 55 Karasovi 242 

St 28. 9. 9.00 Svobodovi 252 Hejlovi 232 Marešovi 172 

Ne 2. 10. 

8.30 Šebrlovi 415 Němečkovi 170 Müllerovi 177 

16.00 

MH 
Marešovi 409 Pecháčkovi MH Zpěvákovi 195 

 

 

Co je největší dar, jakého se může člověku pod nebem dostat? 

Žít dobře s těmi, jimiž je obklopen.  

bl. Jiljí z Assisi 

 

Požehnané dny!  

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/

