
zprávy z farnosti 

DOLNÍ ČERMNÁ 

27. září – 4. října 

2020 

Pořad bohoslužeb 

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 

PONDĚLÍ 
28. 9. 

Slavnost 
sv. Václava 

9.00 
 

Dolní Čermná – za naši farnost, za naši 
českou zem a za všechny, kdo nám vládnou 

ÚTERÝ 
29. 9. 

Svátek 
sv. archandělů 

Michaela, 
Gabriela a Rafaela 

19.00 
 

Petrovice – za Marii a Josefa Junkovy a duše 
v očistci  

STŘEDA 
30. 9. 

Památka 
sv. Jeronýma   

ČTVRTEK 
1. 10. 

Památka 
sv. Terezie 

od Dítěte Ježíše 
19.00 Verměřovice – za kněze  

PÁTEK 
2. 10. 

Památka 
sv. andělů 
strážných; 

1. pátek v měsíci 

19.00 
 

Dolní Čermná – za živé a zemřelé členy rodu 
Chmátalů a Pecháčků 

SOBOTA 
3. 10. 

První sobota 
v měsíci 

7.30 
 

19.00 

Dolní Čermná – za Jana a Františka a duše 
v očistci 

Petrovice – s nedělní platností 
za živé i zemřelé farníky naší farnosti 

NEDĚLE 
4. 10. 

27. neděle 
v mezidobí 
První svaté 

přijímání v DČ  
Sbírka 

na opravy 
ve farnosti 

9.30 
 

 

16.00 

Dolní Čermná – za vytrvalost ve víře dětí, 
které dnes přijmou poprvé Pána Ježíše 
v eucharistii a za jejich rodiny 

Mariánská Hora – za uzdravení nemocného 
a nemocných a posilu pro ně a jejich 
rodiny 

 

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

 Večerní chvály – úterý, čtvrtek, pátek 
 Ranní chvály a Modlitba se čtením – sobota 

Srdečně zvu �! 

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



Sdělení farníkům             27. září 2020 

26. neděle v mezidobí 
Sbírka na církevní školství 
Váš příspěvek na církevní školství v naší diecézi činil minulý týden v Dolní 
Čermné 6.055 Kč, ve Verměřovicích 917 Kč a na Mariánské Hoře 2.224 Kč, 
dohromady 9.196 Kč. Děkujeme. 

Události tento týden v naší farnosti 
 Dnes, v neděli 27. 9., jste srdečně zváni v 19.30 ke společné modlitbě 

u sochy sv. Václava zde v Dolní Čermné před kostelem za náš národ, 
za dobré zvládnutí současné koronavirové situace a za ty, kdo nám vládnou. 

 Zítra, tj. v pondělí 28. 9., uctíme hlavního patrona českého národa mší 
svatou v 9 hodin v Dolní Čermné.  

 Již ve středu 30. září proběhne opět akce „hýbe se celá farnost“ �, 
tentokrát již od 16 hodin, za příznivého počasí v Petrovicích na hřišti, 
v případě deště v Orlovně. 

 V pátek 2. října doprovodí mši svatou v Dolní Čermné mládež a pak bude 
spolčo na faře. Mladí, nebojte se a přijďte!!! � 

 V sobotu 3. října od 9 hodin v kostele v Dolní Čermné proběhne první 
svátost smíření dětí, které v neděli 4. 10. přijmou poprvé Pána Ježíše 
v eucharistii. Po svátosti smíření proběhne domlouvání a nácvik nedělní 
slavnosti. Pak budou moct přistoupit ke svátosti smíření rodiče.   

 V neděli 4. října v 9.30 v našem farním kostele sv. Jiří proběhne první svaté 
přijímání našich dětí. Modleme se za děti – Aničku Macanovou, Davida 
Němečka, Natálku Hnátovou, Toníka Mareše, Anežku Kyšperkovou, 
Honzíka Šebrle, Gitu Sojákovou, Františka Beneše a Bětušku Haškovou – 
ať vytrvají. Děkujeme Aničce Motlové za všechen čas, který s láskou 
a radostí dětem a jejich přípravě věnovala�! Vám rodiče děkuji za podporu, 
důvěru a doprovázení a předávání víry. 

 V neděli 4. října bude také sbírka na opravy ve farnosti. Děkujeme za Vaši 
pomoc.  

 Náboženství se začne vyučovat v týdnu od 5. října. 

Zpovídání před prvním pátkem v měsíci 

V úterý 29. 9. od 18 hodin v Petrovicích + adorace.  

Ve čtvrtek!!! od 15 do 17 hodin bude zpovídat v Dolní Čermné v kostele P. Pavel 
Pokorný z Jablonného nad Orlicí, já od 18 hodin ve Verměřovicích + adorace.  

V pátek budu zpovídat v Dolní Čermné od 17 hodin do 18.55 + adorace. 

Diecézní setkání seniorů tento čtvrtek 1. října v Hradci Králové 
Více informací na plakátcích, na webu diecéze apod.  



Nedělní liturgie 
Je možno si brát v našich kostelích nedělní liturgie – texty bohoslužby slova 
na neděli. 

Vyšel farní časopis Poutník 
Děkuji všem, kdo se zasloužili o další vydání našeho farního časopisu. Najdete 
v něm i čtyři fotografie z farního výletu, který se konal minulou sobotu. 
Děkujeme také všem, kdo odpověděli na naši anketu, a Aničce Motlové 
za zpracování. Výsledky ankety najdete také v časopise. Mimo jiné jste 
projevili zájem, aby tento časopis byl nadále měsíčník. Za tento zájem jsme 
velice vděční a jen připomínám, že všichni dělají svoji práci zdarma – tj. 
platíme pouze za tisk v tiskárně, což při měsíčním vydání dělá cca 30.000 Kč 
za rok! Děkujeme za Vaše příspěvky do sbírek, ze kterých se tisk platí. Má-li 
někdo zájem patřit do redakční rady, budeme rádi, když se přidá. Budeme 
také vděční za Vaše články. 

Poděkování – akce okna fary 
Děkuji několika málo obětavým farníkům, kteří trávili krásné letní dny 
tmelením a nátěrem oken na faře. Díky nim se podařilo ještě před zimou 
opravit a ochránit na další roky cca 23 vnějších oken!!! Za jejich práci pro naši 
farní budovu jim patří velký respekt, vděčnost a úcta. Děkujeme!!! 

Předběžný rozpis nedělních mší svatých se zaměřením na děti 
pro školní rok 2020/2021 

4. října v 9.30 – první svaté přijímání 

25. října v 7.30 (hudba, promluva) 

1. listopadu v 10.30 katecheze pro děti při bohoslužbě slova v kapli 
sv. Barbory či v Orlovně s paní Aničkou Motlovou  

15. listopadu v 10.30 (hudba, promluva) 

sobota 5. prosince v 6.45 (hudba, promluva) 

6. prosince v 10.30 katecheze pro děti při bohoslužbě slova v kapli 
sv. Barbory či v Orlovně s paní Aničkou Motlovou  

Rok 2021 

3. ledna v 10.30 katecheze pro děti při bohoslužbě slova v kapli sv. Barbory 
či v Orlovně s paní Aničkou Motlovou  

17. ledna v 10.30 (hudba, promluva) 

7. února v 10.30 katecheze pro děti při bohoslužbě slova v kapli sv. Barbory 
či v Orlovně s paní Aničkou Motlovou 

14. února v 10.30 (hudba, promluva) 

28. února v 10.30 (hudba, promluva) 

7. března v 10.30 katecheze pro děti při bohoslužbě slova v kapli sv. Barbory 
či v Orlovně s paní Aničkou Motlovou 



21. března v 10.30 (hudba, promluva) 

4. dubna v 10.30 katecheze pro děti při bohoslužbě slova v kapli sv. Barbory 
či v Orlovně s paní Aničkou Motlovou 

11. dubna v 10.30 (hudba, promluva) 

2. května v 7.30 katecheze pro děti při bohoslužbě slova v kapli sv. Barbory 
či v Orlovně s paní Aničkou Motlovou 

9. května v 7.30 (hudba, promluva) 

30. května v 7:30 (hudba, promluva) 

6. června v 9.30 první svaté přijímání 

 

Lektorská služba 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

Neděle  
4. 10. 

7.30 DČ 1. svaté přijímání 

16.00 MH 
Macháčkovi   
HČ 180 

Pecháčkovi MH Adamcovi 18 

Neděle  

11. 10. 

7.30 DČ pí. Havlíčková 341 Motlovi 11 Vašíčkovi 349 

16.00 MH Jurenkovi 160 Jansovi 7  Židkovi 65 

Neděle  

18. 10. 

7.30 DČ Faltusovi 365 Venclovi 288 Nastoupilovi 303 

16.00 MH Severinovi 342 Němečkovi 170 sl. Magdaléna 
Motlová11 

Neděle  
25. 10. 

7.30 DČ Mše sv. zaměřená na děti 

16.00 MH Formánkovi 83 Zpěvákovi 195 Kunertovi 458 

Středa  
28. 10. 

9.00 DČ p. Filáček 332 Macháčkovi ml. 60 Kužílkovi HČ 202 

Neděle  
1. 11. 

7.30 DČ Ježkovi 295 Marešovi 172 Pecháčkovi 330 

10.30 DČ p. Krátký 73 sl. Kateřina 
Macháčková 242 Kotovi 267 

 

Prosíme lektory – zastavte se přede mší svatou v sakristii, abychom věděli, 
že jsou čtení zajištěna. Pokud dopředu víte, že číst nemůžete, sdělte to, aby se 
připravil číst někdo jiný – nebo někoho požádejte Vy. Děkujeme!!! 

Děkuji za jakoukoliv Vaši službu farnosti! Za úklid kostela, květinovou 
výzdobu, za Vaše modlitby a oběti za kněze a celou naši farnost. 

Prožijte hezky tento týden! � + 

 

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


