
zprávy z farnosti 

DOLNÍ ČERMNÁ 

20. – 27. září 

2020 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

20. 9. 

25. neděle 

v mezidobí 

 
Sbírka 

na církevní 

školství 

v diecézi 

7.30 

 

9.30 

 

 

16.00 

Dolní Čermná – za Karla Štěpánka a duše 
v očistci 

Verměřovice – na poděkování za dar života 
a víry, s prosbou o požehnání a ochranu 
do dalších let 

Mariánská Hora – za Břetislava Volfa, syna 
Břetislava a celý rod 

PONDĚLÍ 

21. 9. 

Svátek 
sv. Matouše, 
apoštola a 
evangelisty 

19.00 

 

Dolní Čermná – za Ludmilu Holou, manžela 

Aloise a celý rod 

ÚTERÝ 

22. 9. 
   

STŘEDA 

23. 9. 

Památka sv. Pia 
z Pietrelciny, 

kněze 
19.00 Dolní Čermná – za Hanu Moravcovou 

ČTVRTEK 

24. 9. 
 

7.30 Dolní Čermná – za Anežku Volfovou a duše 
v očistci  

PÁTEK 

25. 9. 
 

19.00 Dolní Čermná – za Stanislava Filipa, rodiče 
a bratry  

SOBOTA 

26. 9. 
sv. Kosma 
a Damián 

19.00 Verměřovice – s nedělní platností 
na poděkování za dar 50 let života, 
s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu 

NEDĚLE 

27. 9. 

26. neděle 
v mezidobí 

 

Petrovice – 

posvícení 

7.30 

9.30 
 

16.00 

Dolní Čermná – za Petra Vávru a celý rod 

Petrovice – POSVÍCENÍ – za Boží požehnání 
a ochranu pro celou obec Petrovice   

Mariánská Hora – za Oldřicha a Marii 
Dostálovy a za živé a zemřelé tohoto rodu 

 
Modlitba breviáře – denní modlitby církve – po skončení mše svaté: 

▪ Večerní chvály – pondělí, středa, pátek 

▪ Ranní chvály a Modlitba se čtením – čtvrtek 

Srdečně zvu 😉! 

 

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

mailto:dolnocermenska@farnost.eu


Sdělení farníkům             20. září 2020 

25. neděle v mezidobí 

Dnes sbírka na církevní školství 

Dnes je sbírka na církevní školství. Děkujeme za Vaše příspěvky. Dopis 
od P. Prokopa Brože, biskupského vikáře pro církevní školství najdete na webu 
na hlavní stránce. V naší diecézi působí 2 mateřské školy (v Hradci Králové 
a Kutné Hoře), 2 základní školy (v Hradci Králové a Borohrádku), 3 gymnázia 
(v Hradci Králové, Kutné Hoře a ve Skutči) a jedna základní umělecká škola 
(v Hradci Králové). Dohromady tyto školy navštěvuje více než 1600 žáků 
a studentů, o které se stará více než 200 učitelů a dalších zaměstnanců. 

Události tento týden v naší farnosti 

• V pondělí je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty, mše svatá v Dolní 

Čermné bude v 19 hodin. 

• V úterý 22. září se sejde v 19 hodin farní rada na faře. 

• Ve středu proběhne setkání vyučujících náboženství. 

• Ve čtvrtek od 17 hodin jste všichni srdečně zváni na pokračování FFAL – 

farní fotbalové amatérské ligy😉 do Petrovic na hřiště. V případě 

nepříznivého počasí se sejdeme v Orlovně. Boty na přezutí s sebou. 

• Od pátku 25. září do soboty 26. září proběhne poslední příprava dětí 

na první svaté přijímání na faře.  

• Příští neděli slavíme výročí posvěcení kostela v Petrovicích. 

Farní výlet  

Děkuji všem, kdo se zúčastnili, byl to milý krásný den s vámi.  

Pokladnička v kostele v Dolní Čermné 

Děkujeme za Vaše příspěvky na chod farnosti. V pokladničce vzadu u mříže 

bylo za déle než měsíc 1.602 Kč. Děkujeme. 

Akce české biblické společnosti na září 

Zajímavou nabídku české biblické společnosti najdete na plakátku 

na nástěnkách, na webu a na stolcích v kostele.  

 

Děkuji za jakoukoliv Vaši službu farnosti! Za úklid kostela, květinovou 

výzdobu, za Vaše modlitby a oběti za kněze a za naši farnost. 

Moc si Vás všech vážím a jsem rád, že tady můžu být s Vámi 😉! 

 

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

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

