
POŘAD BOHOSLUŽEB 

17. – 24. července  

 2022 

  
 

 

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) 

PONDĚLÍ 

18. 7. 

Pondělí 16. týdne 

v mezidobí  
  

ÚTERÝ 

19. 7. 

Úterý 16. týdne 

v mezidobí  
  

STŘEDA 

20. 7. 

Středa 16. týdne 

v mezidobí  
19.00 Dolní Čermná – za rodinu Křivohlávkovu 

ČTVRTEK 

21. 7. 
Čtvrtek 16. týdne 

v mezidobí  

10.00 

 

Dolní Čermná – za Josefa Křivohlávka 

a dceru 

PÁTEK 

22. 7. 

Svátek sv. Marie 

Magdalény  

19.00 

 

Dolní Čermná – za rodinu Maříkovu 

a Faltusovu  

SOBOTA 

23. 7. 

 

 

11.00 
 

 

 

 

19.00 

 

 

Dolní Čermná – na poděkování 
 

Odpoledne požehnám  

„kamenným“ manželům 😉 = 65 let od svatby) 
 

Verměřovice – s nedělní platností   

– za Marii a Václava Moravcovi s prosbou 

o požehnání pro celou rodinu  

NEDĚLE 

24. 7. 

17. neděle 

v mezidobí 

2. světový den 

prarodičů a starých lidí 

VÝROČÍ POSVĚCENÍ 

KAPLIČKY V HŮŘE 

(31 LET) 

8.30 

 

 

10.30 

 

 

 

 

Dolní Čermná – za požehnání, radost, lásku, 

pokoj a vzájemné porozumění pro naši 

farní rodinu 

Hůra – za zemřelé stavitele kapličky Petra 

Duška, Ladislava Bednáře a Václava Vondru  

(za nepříznivého počasí v kostele v Petrovicích) 

(v podvečer mše svatá na skautském táboře  

v Turecku pro lanškrounské skauty) 
 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

Srdečně Vás zvu a budu vděčný 😉! 

▪ Večerní chvály – ve ST, v PÁ a v SO po mši svaté 

▪ Modlitba se čtením – ve ČT po mši svaté 



POŘAD BOHOSLUŽEB 

24. – 31. července  

 2022 

  
 

 

NEDĚLE 

24. 7. 

17. neděle 

v mezidobí 

2. světový den 

prarodičů a starých lidí 

VÝROČÍ POSVĚCENÍ 

KAPLIČKY V HŮŘE 

(31 LET) 

8.30 

 

 

10.30 

 

 

 

 

Dolní Čermná – za požehnání, radost, lásku, 

pokoj a vzájemné porozumění pro naši 

farní rodinu 

Hůra – za zemřelé stavitele kapličky Petra 

Duška, Ladislava Bednáře a Václava Vondru  

(za nepříznivého počasí v kostele v Petrovicích) 

(v podvečer mše svatá na skautském táboře  

v Turecku pro lanškrounské skauty) 

PONDĚLÍ 

25. 7. 

Svátek sv. Jakuba, 

apoštola 

19.00 

 

 

 

 

Dolní Čermná – za farnost Dolní Čermná a 

za všechny, kteří prožívají v naší farnosti 

nějakou těžkost (mši svatou slouží 

P. Vojtěch Novotný, vicerektor římské koleje 

Nepomucenum, já budu koncelebrovat😉) 

ÚTERÝ 

26. 7. 

Sv. Jáchyma a Anny, 

rodičů Panny Marie 
19.00 Dolní Čermná – na úmysl dárce   

STŘEDA 

27. 7. 

Středa 17. týdne 

v mezidobí  
 Ekonomická rada farnosti 

ČTVRTEK 

28. 7. 
Čtvrtek 17. týdne 

v mezidobí  
  

PÁTEK 

29. 7. 
Sv. Marty, Marie 

a Lazara 
19.00 Dolní Čermná – na poděkování    

SOBOTA 

30. 7. 
 

19.15

!!! 

 

 

Petrovice – s nedělní platností   

– za Antonína Junka, manželku, dcery 

Ludmilu, Marii, Růženu a celý rod 

(mši svatou slouží P. Josef Roušar) 

NEDĚLE 

31. 7. 

18. neděle 

v mezidobí 

8.30 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za Františka Křivohlávka 

a manželku Marii    

Verměřovice – na poděkování za dar 85 let 

života  

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

Srdečně Vás zvu a budu vděčný 😉! 

▪ Večerní chvály – v PO, v ÚT a v PÁ 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
mailto:marta_maresova@seznam.cz


Sdělení farníkům            17. a 24. července 2022  

16. a 17. neděle v mezidobí  

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 zaměřená na děti.  

Mše pro skauty na táboře  

Modleme se za všechny, kdo jsou na táborech, zvlášť 

za všechny vedoucí, kteří dětem věnují svůj čas, 

nápady, energii😉. Děkujeme Vám!!! 

V neděli 17. 7. v podvečer odsloužím pro verměřovické a dolnočermenské 

skauty mši svatou na jejich tábořišti u Zábřehu na Moravě a o týden později 

v Turecku pro skauty z Lanškrouna. 

Den prarodičů 

V neděli 24. července budeme slavit druhý Světový den prarodičů a 

seniorů aneb jak řekl papež František, žiji díky tobě babičko, dědečku!  

Tento den je možné získat plnomocné odpustky. Mohou je také získat 

staří lidé, kteří jsou nemocní, a všichni ti, kteří se z vážného důvodu 

nemohou vzdálit ze svých domovů a duchovně se zapojí do bohoslužeb 

Světového dne seniorů, přičemž obětují Bohu své modlitby, bolesti a utrpení.  

Výročí posvěcení kapličky v Hůře 

V neděli 24. července v 10.30 hodin oslavíme výročí 31 let 

od posvěcení kapličky Panny Marie v Hůře. V případě 

nepříznivého počasí bude mše svatá v kostele v Petrovicích.  

Když si nebudete jistí, kde mše svatá bude, zavolejte paní 

Šárce Benešové z Petrovic (která se ujala těžké a nevděčné 

role o místě konání v případě nejistého počasí rozhodnout) 

a zeptejte se jí😉: 776 215 019.  

Budeme rádi, když to bude v Hůře. 

Děkuji všem, kdo budou připravovat místo pro sloužení mše svaté a kdo 

jakkoliv slouží v naší farnosti. Dá to hromadu práce. Moc si toho vážím!!!  

Pán Vám viditelně odplať. Také děkuji všem, kdo vymodlí pěkné počasí, aby to 

mohlo být venku😉! + 

 



Ekonomická rada farnosti  

Ve středu 27. července se na faře od 18 hodin uskuteční další setkání ERF. 

Prosíme o modlitby pro správná rozhodování a jednání. Děkujeme😉! 

Sportem ku zdraví – fotbal    

Milí sportovci a příznivci běhu za míčem😉! Za příznivého počasí, 

bude farní fotbalový výkop ve čtvrtek 28. července od 18 hodin 

na verměřovickém hřišti. Mohu Vás odvézt, nebojte se ozvat😉!  

V případě nepříznivého počasí v Orlovně v DČ florbal.    

Mše svaté v Dolní Čermné v 8.30  

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

1.  a příp. 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 modro bílých kartičkách. Modlitba je tak dobře 

napsána, že je to i prosba za každého z nás: „A nám všem dej sílu, abychom byli 

Tvými svědky.“ 

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: 

    - První svaté přijímání Petra Větrovcová (Verměřovice 10. 7. 2022) 

    - První svaté přijímání 8 dětí v Dolní Čermné (19. 6. 2022) 

    - Zakončení školního roku na farním dvoře (28. 6. 2022) 

Diecézní stolní kalendáře  

Můžete si zakoupit Diecézní stolní kalendáře za 79 Kč pro rok 2023, který nejen 

představuje řeholní společenství naší diecéze, ale obsahuje i 53 receptů 

od těchto společenství😉! 

Ale pozor, komu stačí jeden stolní kalendář ještě vyčkejte,  

snad se podaří mít pro rok 2023 i kalendář farní😉!!! 

  



Farní výlet 

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

Se všemi přihlášenými počítáme!!! Je nás 53. 

Autobus máme pro 56, tzn., že ještě máme 3 volná místa!!! 

Zájemci se mohou přihlásit mně nebo Martě Marešové. 

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. Obědy 

se pokusíme zajistit. Doprava tedy zatím vychází na: 300 Kč, děti, studenti 

a senioři polovic.  

Restaurování litinového kříže v Dolní Čermné 

Nikdo tento kříž nekrade😉. Restauruje se. Těšíme se, jak prokoukne😉.  

Opravy na Mariánské Hoře  

Dovolte mi, abych se s Vámi podělil o jednu z radostí z toho, 

co se podařilo. 

V pátek 15. 7. byl opraven na kostele hřebenáč, popraskaná 

střešní krytina (šablony) a žlab a popraskané šablony 

na Poutním domě. Tato akce nás vyšla na 22.000 Kč.  

Děkujeme Václavu a Adamovi Faltusovým a Ondřeji Majvaldovi 

za jejich odbornou práci, velmi rychlé jednání a vstřícný přístup. 

Církev v číslech  

Na www.cirkev.cz/statistiky naleznete základní údaje o Katolické církvi v České 

republice. 

Základní přehled 
Ze života katolické církve 

– údaje za rok 2021 

diecézí           8 křty                  18 373 

apoštolský exarchát                   1 svatby                    4 285 

vikariátů       124 pohřby                  22 711 

farností     2 280 nedělních bohoslužeb za rok     191 633 

kněží*     1 739 

z toho řeholních     493 

pravidelných návštěvníků 

nedělních bohoslužeb**              380 tis. 

kostelů a kaplí   8 290 

v majetku církve              4 562 
pokřtěných v ČR***               4,5 mil. 

*) podle Annuarium Statisticum Ecclesiae 

2020 

**) anketa mezi návštěvníky bohoslužeb 2019 

***) kvalifikovaný odhad ČBK 2018 

 

http://www.cirkev.cz/statistiky


 

Rozpis čtení v Dolní Čermné a na Mariánské Hoře 

 

✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

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 

So 6. 8. 9.00 Bednářovi 92  Adamcovi 18 Motlovi 11 

Ne 7. 8. 

8.30 Pecháčkovi 330 Karasovi 242 p. Krátký 73 

16.00 

MH 
Menclovi 193 Faltusovi 356 Pecháčkovi MH 

Ne 14. 8. 8.30 Magdaléna Motlová 11 Marešovi 264 HČ Macháčkovi st. 60 

Po 15. 8. 18.00 Málkovi 180 Vágnerovi 102 Macháčkovi 55 

Ne 21. 8. 8.30 Marešovi 408 Kyšperkovi 381 Kunertovi 458 

Ne 28. 8. 8.30 Macháčkovi 180 HČ Svobodovi 377 Macháčkovi 411 

 

 

 

Mnohokrát děkuji všem, kdo jakkoliv pomáháte v naší farnosti,  

modlíte se za nás, za naši farnost, za kněze.  

Děkuji a děkujeme😉!!! 

 

 

Přeji Vám krásné prázdniny a dovolené!  

 Ať je to čas odpočinku a obnovy sil        

Srdečně Vám žehnám 

  Váš otec Jan       + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

