
POŘAD BOHOSLUŽEB 

3. – 10. července  

 2022 

  
 

 

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 

PONDĚLÍ 

4. 7. 
Sv. Prokopa, opata 

19.00 

 

 

Dolní Čermná – na poděkování za životní 

jubileum, s prosbou o požehnání 

pro celou rodinu  

ÚTERÝ 

5. 7. 

Slavnost sv. Cyrila 

a Metoděje, 

patronů Evropy – 

doporučený svátek 

9.00 

 

Dolní Čermná – za Otu Cejnara a rodiče 

z obojí strany 

STŘEDA 

6. 7. 

Sv. Marie Gorettiové, 

panny a mučednice 
  

ČTVRTEK 

7. 7. 
Čtvrtek 14. týdne 

v mezidobí  
  

PÁTEK 

8. 7. 
Pátek 14. týdne 

v mezidobí  

19.00 

 

Dolní Čermná – za živou a zemřelou rodinu 

Beranovu  

SOBOTA 

9. 7. 
 

 

17.00 

19.00 

 

 

(dopoledne svatební obřad v Červeném Kostelci) 

Výprachtice – s nedělní platností   

Petrovice – s nedělní platností   

– za Rudolfa Vondru, Evu a Josefa 

Faltusovy a rodiče 

NEDĚLE 

10. 7. 

15. neděle 

v mezidobí 

8.30 

 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za naši farnost, za živé a 

zemřelé farníky a všechny obyvatele 

našich obcí 

Verměřovice – za Františka Dombaje 

První svaté přijímání Petrušky Větrovcové 

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

Srdečně zvu 😉! 

▪ Večerní chvály – v PO, 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


POŘAD BOHOSLUŽEB 

10. – 17. července  

 2022 

  
 

 

NEDĚLE 

10. 7. 

15. neděle 

v mezidobí 

8.30 

 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za naši farnost, za živé a 

zemřelé farníky a všechny obyvatele 

našich obcí 

Verměřovice – za Františka Dombaje 

První svaté přijímání Petrušky Větrovcové 

NEDĚLE 

17. 7. 

16. neděle 

v mezidobí 

8.30 

 

 

10.30 

 

 

 

 

Dolní Čermná – za naši farnost a za všechny 

dobrodince farnosti 

 

Petrovice – za Oldřicha Junka, manželku, 

sourozence a rodiče 

 

(večer mše svatá na skautském táboře  

u Zábřehu na Moravě) 

 

 

 

 

 

Od pondělí 11. do soboty 16. července  

v případě potřeby zaopatřování nebo dalších  

neodkladných kněžských záležitostí mě zastupuje  

P. Josef Roušar z Letohradu, tel.: 737 747 204. 

 

Informace ohledně farnosti podá pastorační asistentka  

Ing. Marta Marešová, tel.: 737 424 905, 

e-mail: marta_maresova@seznam.cz 

 



Sdělení farníkům              3. a 10. července 2022  

14. a 15. neděle v mezidobí  

Mše svaté v Dolní Čermné v 8.30 od 3. 7. 

Moji milí, je to skoro již dva roky, co jsem zde spolu s Vámi. V roce 2021 – 

i z hlediska koronaviru – jsem Vám zde odsloužil 233 nedělních mší!!!, jestli 

dobře počítám😉. Bohužel vidím, že mé tělo říká stop. Vím, že často 

srovnáváme. Omlouvám se, že nedávám tolik, kolik bych chtěl a kolik byste 

chtěli Vy. Na druhou stranu by nám měla stačit jedna dopolední mše svatá zde 

v Dolní Čermné. Je těžké udělat vždy takové rozhodnutí. Je těžké se zavděčit 

všem a nejlépe, alespoň co největšímu počtu lidí. Může to být i hezké prožívat 

nedělní mši svatou – největší mši ze mší v týdnu – spolu, jako farní společenství, 

jako farní rodina. I já bych tuto mši chtěl prožít v klidu a nedívat se na hodinky, 

jestli stíhám začít včas další mši svatou v Petrovicích a Verměřovicích. Navíc 

bych taky rád pobyl s Vámi, můžeme i ledacos vyřešit apod. S pastorační radou 

jsme se dohodli, že zkusíme čas 8.30, filiálka 10.30. Soboty zůstávají 

ve filiálkách v 19 hodin v létě, v 18 hodin v zimě a Mariánská Hora první neděli 

v měsíci v 16 hodin. Navíc ušetříme i lidi – další kostelník, varhaník apod. a 

v neposlední řadě i elektřinu, kdy do srpna máme ještě fixovanou lepší cenu, 

platíme 2.800 Kč za měsíc a v květnu jsme ještě dopláceli 5.326 Kč za letošní 

zimu, ale to jen tak pod čárou.  

Děkuji předem, že tuto změnu přijmete a příp. s láskou mi řeknete Vaše 

připomínky😉. O prázdninách si obzvlášť myslím, že by to mělo bohatě stačit.   

Modlím se i za toto dál a moc prosím i Vás o modlitby za dobré rozhodování 

a jednání. Děkuji! 

Hudební doprovod ve farním kostele v DČ při nedělních mších v 8.30: 

1.  a 5. neděle v měsíci – rytmický doprovod 

2.  a 4. neděle v měsíci – varhanní doprovod 

3.  neděle v měsíci – dětská schola 

Modlitba za CSM 

Když nezapomenu😉, budeme se po nedělních mších svatých modlit modlitbu 

za zdar Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové, které bude v srpnu. 

Modlitby máte v lavicích na modrých papírcích. 

Postní almužna – předání příspěvku Míšovi 

Na konci mše svaté v Dolní Čermné v neděli 3. 7. předáme příspěvek z postní 

almužny, který jsme vybrali v naší farnosti Míšovi a jeho prarodičům 

Faltusovým z Verměřovic a děkujeme za jejich oběti a lásku. 

  

  



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. 

Sbírka vynesla neuvěřitelných 24 469 Kč. (Suma vyšší, než když se vybírá 

na střechu kostela.) 

Mše svaté zaměřené na děti  

V neděli 17. 7. 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 Petrovicích v neděli 17. 7. bude promluva zaměřena na děti.  

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) 

• Pouť v Jakubovicích a udělení akolytátu V. Macanovi (12. 6. 2022 v 18.00) 

• Poutní mše v Jakubovicích na sv. Antonína (pondělí 13. 6. 2022) 

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

• Žehnání dopravních prostředků a letních cest po mši svaté (26. 6. 2022) 

• Nedělní mše svatá s žehnáním nového ambonu v 8.00 (26. 6. 2022) 

Farní výlet 

Výlet se, dá-li Pán, uskuteční v sobotu 17. září.  

Se všemi přihlášenými počítáme!!! Je nás 53.  

Cestou bychom měli zřejmě mši svatou v Jičíně, pak 13 zájemců by trávilo den 

v iQLANDII v Liberci a ostatní by absolvovali poznávací cestu po kamenolomu 

Páně, po litoměřické diecézi: Hejnice, Lemberk, Jablonné v Podještědí. 

Diecézní stolní kalendáře  

Můžete si zakoupit Diecézní stolní kalendáře za 79 Kč pro rok 2023. Letos je to 

nejen seznámení s řeholními společenstvími, ale je tam i 53 receptů 

od jednotlivých společenství v naší diecézi😉! Ale pozor, komu stačí jeden 

stolní kalendář ještě vyčkejte, snad se podaří mít pro rok 2023 i kalendář 

farní😉!!! 

  



Události v české církvi tyto dny 

➢ Ve středu 29. 6. se ujal brněnský biskup Pavel Konzbul v katedrále svého 

úkolu. (Je to náš host na pouti na Mariánské Hoře 11. září.)  

➢ V pátek přiletěl do ČR nový apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo. 

➢ Podle generálního sekretáře ČBK P. Stanislava Přibyla nový apoštolský 

nuncius hned po příletu hovořil perfektní češtinou. „Vypadalo to, jako by 

odjel z ČR teprve nedávno, jeho čeština je velmi dobrá. Také mě překvapila 

jeho znalost lidí, hned nás všechny poznal," uvedl P. Stanislav Přibyl.  

➢ Apoštolský nuncius pozdravil všechny biskupy v češtině a ve svém krátkém 

proslovu uvedl, že se těší na svou misi v České republice, kterou již zná 

ze svého dřívějšího působení.  

➢ Střídání arcibiskupů 

V sobotu 2. 7.  při mši svaté v katedrále sv. Víta na Pražském hradě po přečtení 

papežské buly odevzdal po dvanácti letech odcházející arcibiskup kardinál 

Dominik Duka  symbolicky svému nástupci Janu Graubnerovi arcibiskupskou 

svatovojtěšskou berlu a nový papežský nuncius Jude Thaddeus Okolo mu 

předal pallium, symbol arcibiskupa metropolity. (Pallium obdržel Jan Graubner 

z rukou Svatého otce Františka na svátek sv. Petra a Pavla, ve svatopetrské 

bazilice ve Vatikánu.) 

Pallium (též palium) je insignie, která přísluší jednak papeži, ten ji smí nosit 

kdekoliv, a také arcibiskupu-metropolitovi, který je smí nosit pouze v rámci své 

církevní provincie (tedy na území své arcidiecéze a sufragánních diecézí). Smí 

tak ale činit až teprve poté, co mu je papež (nebo jím určená osoba) předá. 

Pallium se obléká kolem krku, dva volné konce pak splývají po hrudi a zádech. 

Vyrábí se z vlny beránků posvěcených papežem na svátek sv. Anežky Římské, 

chovaných v římském klášteře Tre Fontane a ostříhaných na Velký pátek. Nová 

pallia papež žehná na svátek sv. Petra a sv. Pavla. Pallium symbolizuje jehně, 

které kolem krku nese Dobrý pastýř. 
 

Restaurování litinového kříže v Dolní Čermné 

Děkuji městysu v Dolní Čermné, který se ujal restaurování litinového kříže pod 

kostelem. Městys získal na restaurování dotaci. Restaurování bude provádět pan 

Luděk Špatenka, s pracemi se už začalo tento týden. Postup bude takový, že 

s pomocí autojeřábu bude demontován litinový kříž s figurou a bude vyjmuta 

nápisová deska. Tyto části budou převezeny do restaurátorského ateliéru. 

Restaurátorské práce budou probíhat také na pískovcovém soklu. Vše by mělo 

být hotové do podzimu. 

Mše svatá na zakončení školního a akademického roku  

Děkuji všem, kdo přišli a mnohokrát děkuji všem, kdo jste se jakkoliv 

podíleli na průběhu. 

  



Rozpis čtení v Dolní Čermné a na Mariánské Hoře 
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

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😉!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Drazí, jsme úlomky zrcadla…  

můžeme odrážet světlo naděje a radosti do tohoto světa…  
na tmavá místa v lidských srdcích…. 

(z nedělního kázání) 
 

 

 

 

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/

