
zprávy z farnosti 

DOLNÍ ČERMNÁ 

9. – 16. srpna 

2020 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 
9. 8. 

19. neděle 
v mezidobí 

7:30 
 

9:30 
 

16:00 

Dolní Čermná – za Františka Křivohlávka 
a manželku Marii 

Verměřovice – za rodinu Němcovu, 
Macanovu, oba rody a duše v očistci   

Mariánská Hora – za Vojtěcha a Hanu 

Formánkovy 

PONDĚLÍ 
10. 8. 

Svátek  
sv. Vavřince 19:00 Dolní Čermná – za děti Stráníkovy 

ÚTERÝ 
11. 8. 

 Památka  
sv. Kláry 

  

STŘEDA 
12. 8. 

 
19:00 Dolní Čermná – za uzdravení a Boží 

požehnání a ochranu 

ČTVRTEK 
13. 8. 

 
7:30 Dolní Čermná – za naši farnost, za lidi 

nevěřící a hledající a za naše farní společenství 

PÁTEK 
14. 8. 

Památka  
sv. Maxmiliána 
Marie Kolbeho 

19:00 Dolní Čermná – za Ludmilu Faltusovou,  
celý rod a duše v očistci 

SOBOTA 
15. 8. 

Slavnost 
Nanebevzetí 
Panny Marie 

9:00 
 

19:00 

Dolní Čermná – na poděkování Pánu Bohu, 
s prosbou o další pomoc a ochranu P. Marie 

Verměřovice – za živé i zemřelé členy rodiny 
Horákovy a Faltusovy 

NEDĚLE 
16. 8. 

20. neděle 
v mezidobí 

7:30 
 

9:30 
 

16:00 

Dolní Čermná – za + Oldřicha Kunce  
a celý rod 

Petrovice – za zemřelou rodinu 
Výprachtickou a Záleskou 

Mariánská Hora – za Ladislava Scháněla 
a celou rodinu 

 

 

Kontakt: P. Jan Lukeš, tel.: 777 626 984, e-mail: dolnocermenska@farnost.eu 



Sdělení farníkům  
9. srpna 2020 – 19. neděle v mezidobí 

Poděkování 

Děkuji všem obětavým ženám a mužům, kteří tento týden trávili mnoho hodin 
na faře, abych mohl co nejdříve bydlet. Povedlo se vymalovat místnosti, dát 
nové lino do kuchyně, instalovat digestoř, varnou desku, nové osvětlení, dále 
ve dvou místnostech položit OSB desky na urovnání podlah, koberce, sestavit 
nábytek, také nové osvětlení – v jedné místnosti visel jen kabel, v druhé jedna 
žárovka, kuchyň byla bez spotřebičů – uklidit celou faru, ze sklepa zlikvidovat 
nepotřebné sklenice a pet lahve… apod. Podařilo se také posekat trávu kolem 
fary. Všem upřímně tisknu ruku a děkuji, děkuji, děkuji!!!  

To je do Guinessovy knihy rekordů kolik se toho povedlo ����!  

Jsem také moc šťastný, že pan Ing. Zdeněk Krátký naplnil mnou minulou 
neděli jen vyslovené přání – takže můžete vesele používat kromě běžné webové 

adresy i tyto naše nové: farnostsnu.cz, nebo pohadkovafarnost.cz � 

Děkuji, děkuji za Vaši obětavou pomoc a modlitby!!! 

Tento týden se budu už moct vybalovat a zabydlovat.  

Většina nákupů na vybavení fary byla financována z účelové sbírky, která 
mezi vámi farníky probíhala před mým příchodem.  

Poděkování patří Vám všem, kdo jste přispěli ! ! !              

O výsledcích a využití sbírky budete informování po dokončení prací na faře. 

Je tam ještě práce jak na kostele, ale to dáme ����!  

 

Společná modlitba breviáře – denní modlitby církve 

Moji milí, rád bych Vás pozval ke společné modlitbě breviáře, kterou se modlí 
církev na celém světě.  

Propojíme se s celou církví, propojíme se navzájem ve společné modlitbě 
a budeme se modlit za všechny naše potřeby, za celou naši farnost 
a za všechny obyvatele našich obcí. Budeme se snažit vyprošovat Boží 
požehnání a pokoj pro náš kraj. (Texty budou připravené.) 

K této společné modlitbě bych Vás rád tento týden pozval: V pondělí 10. srpna 
po mši svaté k Večerním chválám (cca 15 min.), ve středu 12. srpna po mši 
svaté k Večerním chválám a ve čtvrtek 13. srpna po ranní mši svaté k Ranním 
chválám, příp. když bude zájem tak i k modlitbě se čtením.  

Budu moc vděčný, když se nebudu modlit sám! ���� 

 



Svátost smíření  

Svátost smíření můžete přijmout půl hodiny před každou mší svatou, příp. 
jindy po telefonické či e-mailové domluvě.  

Úmysly na mše svaté  

Děkuji za Váš zájem sloužit mše svaté za Vaše potřeby. Můžete si dávat úmysly 
na mše svaté. Na Mariánské Hoře jsou úmysly mší svatých volné od 23. srpna 
a v Dolní Čermné od pátku 28. srpna. 

Přihlášky na náboženství 

Přihlášky na náboženství ve školním roce 2021/2022 je možné odevzdat 
do 10. srpna 2020 Pavlíně Stříbrné, Marii Macháčkové nebo komukoliv 
z pastorační rady.  

Formulář přihlášky je ke stažení na webových stránkách farnosti. 

Jelikož nemáme pastorační asistentku, tak kdyby měl někdo zájem nám 
pomoci učit náboženství, ať se mi prosím ozve, probereme to spolu. Předem 
děkuji.  

Pastorační asistent/ka  

Bohužel po dlouhé době naše farnost nemá pastorační/ho asistentku/a. 
Budu vděčný za Vaši pomoc, za Vaši nabídku pomoci, abych na to vše nebyl 

sám. Děkuji předem ����! 

Jednání pastorační a ekonomické rady farnosti 

Srdečně zvu členy rad farnosti na faru v Dolní Čermné na naše první pracovní 
setkání. 

 Pastorační rada se sejde v úterý 11. srpna 2020 od 18 hod. 

 Ekonomická rada se sejde ve čtvrtek 13. srpna 2020 od 18 hod. 

Redakční rada Poutníka  

se sejde v pátek 14. srpna po mši svaté na faře ve 20 h. 

Děkuji za jakoukoliv Vaši službu farnosti, za Vaše modlitby za kněze  

a za naši farnost.  

 

Přeji Vám požehnaný týden! + 

 

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

  



 


