
POŘAD BOHOSLUŽEB 

26. června – 3. července  

 2022 

  
 

 

NEDĚLE 

26. 6. 

13. neděle 

v mezidobí 
 

POUŤ  

VE VERMĚŘOVICÍCH 

8.00 

 

10.00 

 

Dolní Čermná – za Alenu Křivohlávkovou 

a rodiče 

VERMĚŘOVICE – POUŤ – ŽEHNÁNÍ PRAPORU 

– za Jozefa Kanicha 

PONDĚLÍ 

27. 6. 
   

ÚTERÝ 

28. 6. 

Sv. Ireneje, biskupa 

a mučedníka 

16.00 

 

 

Dolní Čermná – FARA – farní dvůr  

– za naši farnost, za dobré prožití 

léta, prázdnin a dovolených 

STŘEDA 

29. 6. 

SLAVNOST SV. PETRA 

A PAVLA, APOŠTOLŮ 
19.00 Petrovice – za zemřelou Marii Hrubantovou 

ČTVRTEK 

30. 6. 
Čtvrtek 13. týdne 

v mezidobí  
19.00 Verměřovice – na úmysl dárce 

PÁTEK 

1. 7. 

Pátek 13. týdne 

v mezidobí  

První pátek v měsíci 

19.00 

 

Dolní Čermná – za rodinu Formánkovu 

a Šlézovu   

SOBOTA 

2. 7. 
 

19.00 

 

 

Verměřovice – s nedělní platností   

– za Emila Moravce s prosbou 

o požehnání pro celou rodinu 

NEDĚLE 

3. 7. 

14. neděle 

v mezidobí 

8.30 

!!! 

10.30 

 

16.00 

 

Dolní Čermná – za Jiřího Mačáta, rodinu 

a duše v očistci 

Petrovice – za Jaroslavu a Karla Vašátkovy 

a oboje rodiče 

Mariánská Hora – za Josefa Klekara 

a za živé a zemřelé 

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

Srdečně zvu 😉! 

▪ Večerní chvály – ve ST, ve ČT, v PÁ a v SO 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


Sdělení farníkům                  26. června 2022  

13. neděle v mezidobí  

Žehnání dopravních prostředků a letních 

cest   

Před začátkem prázdnin a dovolených 

proběhne vždy po mši svaté na 

prostranství před kostelem žehnání 

dopravních prostředků – a to: 

• v sobotu 25. 6. v Petrovicích 

• v neděli 26. 6. v Dolní Čermné a 

ve Verměřovicích 

Sbírka na charitu 

Sbírky o víkendu 25. a 26. června jsou v celé naší diecézi věnovány na charitu.  

Dopis ke sbírce najdete na našem webu, na e-mailu IKF a na nástěnkách. 

Mše svatá na zakončení školního a akademického roku  

V úterý 28. června se, dá-li Pán, uskuteční od 16 hodin mše svatá 

na farním dvoře. Pak bude opékání buřtů.  

Buřty si prosím přineste svoje – nevím kdo jaký má rád a množství😉. 

Ostatní zajistíme. Prosíme také o modlitbu za pěkné počasí😉. 

V případě nepříznivého počasí bude mše v kostele a pak setkání v Orlovně. 

Zpovídání před prvním pátkem 

• Ve středu 29. června od 16 hodin do 17 hodin bude v kostele v DČ 

v nové zpovědní místnosti zpovídat P. Pavel Pokorný z Jablonného 

nad Orlicí. Nová zpovědní místnost se mu moc líbí😉. – bez 

zapisování do rezervačního systému.  

Se mnou můžete slavit svátost smíření:  

• ve středu 29. června od 16.30 hodin v Petrovicích,  

• ve čtvrtek 30. června od 17.30 hodin ve Verměřovicích,  

• v pátek 1. července ve zpovědní místnosti v Dolní Čermné od 16.30. 

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 ztišení, modlitby, naslouchání, 

setkání s naším dobrým Pánem při adoraci. 



První neděle v měsíci (3. 7.) – katecheze pro děti s Aničkou 

Jako vždy na první neděli v měsíci si při dopoledních mších 

svatých na bohoslužbu slova vezme děti babička Anička😉 

Motlová, která pro ně připraví katechezi, aby si z bohoslužby 

odnesly více vjemů a informací. 

Nové fotky na webu 

Mám radost, že farnost žije a že mnoho krásných slavností si můžeme 

připomínat na fotkách. V naší fotogalerii mimo jiné naleznete teď nově: 

• Biřmování – pohledem Tomáše Bednáře (12. 6. 2022) 

• Biřmování – pohledem Františka Mareše (12. 6. 2022) 

• Biřmování – společné fotografie (12. 6. 2022) 

• Slavnost Těla a Krve Páně na Mariánské Hoře a eucharistický průvod 
(19.6.2022) 

Nové číslo farního časopisu Poutník   

Můžete si vzít, či vhodit dobrovolný příspěvek. Cena za tisk vychází 18,30 Kč 

na jeden výtisk.  

Pozvánka na Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové 

Pozvání pro všechny mladé lidi od 14 do 26 let. Od 9. do 14. 8. 2022 v Hradci 

Králové + v sobotu 13. srpna program pro rodiny. CSM se koná jednou za 5 let. 

Více informací a přihlašování na celostatnisetkanimladeze.cz.  Kdo má zájem, 

dejte prosím vědět i Terezce Vávrové, ať máme přehled.  

Zatím to vypadá, že z naší farnosti jede neuvěřitelných 17 mladých      !!! Bohu 

díky! Ať se setkají s živým Kristem, s živou církví… 

 
 

Farní výlet 

Informace na závěr mší svatých 

v ohláškách.    



Rozpis čtení v Dolní Čermné a na Mariánské Hoře 
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

Ne 26. 6. 8.00 pí. Kunertová 300 p. Filáček 332 Maříkovi Kunčice 

Ne 

3. 7. 

8.30 Severinovi 342 Macháčkovi 411 Pecháčkovi 330 

16.00 

MH 
Macháčkovi st. 60 Kotovi 267 Vašíčkovi 349 

Út 5. 7. 9.00 Němečkovi 170 Vávrovi 264 Dvořákovi 406 

Ne 10. 7. 8.30 Židkovi 65 Pecháčkovi 53 Marešovi 172 

Ne 17. 7. 8.30 pí. Havlíčková 341 Macháčkovi ml. 60 Hejlovi 232 

Ne 24. 7. 8.30 Marešovi 409 Svobodovi 252 Zpěvákovi 195 

Ne 31. 7. 8.30 Šebrlovi 415 Klekarovi 292 Jansovi 7 

 

 

Mnohokrát děkuji všem, kdo jakkoliv pomáháte v naší farnosti,  

modlíte se za nás, za naši farnost.  

Děkujeme😉!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Konkrétní církev není klubem dokonalých,  

ale je podle Ježíšovy vůle  

místem pro pozvolnou proměnu  

úplně normálních lidí.  

Bernhard Meuser, německý katolický publicista 
 

 

 

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/

