
POŘAD BOHOSLUŽEB 

14. – 21. srpna  

 2022 

 

  
 

 

NEDĚLE 

14. 8. 

20. neděle 

v mezidobí 

8.30 

 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za Josefa a Helenu 

Vašíčkovy, syna Petra, 

vnuka Petra a živou rodinu 

Verměřovice – za Ladislava Faltejska, celou 

rodinu a duše v očistci 

PONDĚLÍ 

15. 8. 

Slavnost Nanebevzetí 

Panny Marie – 

doporučený svátek 

18.00 

 

Dolní Čermná – na poděkování za dar života 

s prosbou o požehnání pro celou rodinu   

SOBOTA 

20. 8. 
 

19.00 

 

Verměřovice – s nedělní platností   

– na úmysl dárce 

NEDĚLE 

21. 8. 

21. neděle 

v mezidobí 

8.30 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za Anežku Pecháčkovou, 

manžela a syna Vladimíra 

Petrovice – za Miroslava a Alenu Špačkovy, 

Zdeňka a Hedviku Špačkovy a celý rod 

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

Srdečně Vás zvu a budu vděčný 😉! 

▪ Večerní chvály – v PO a v SO po mši svaté 
 

 

 

 

 

 

Od úterý 16. do pátku 19. srpna  

mě v případě potřeby zaopatřování nebo dalších  

neodkladných kněžských záležitostí zastupuje  

P. Pavel Pokorný z Jablonného nad Orlicí, tel.: 731 598 905. 

 

Informace ohledně farnosti podá pastorační asistentka  

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

e-mail: marta_maresova@seznam.cz  

 

 

 

  



POŘAD BOHOSLUŽEB 

21. – 28. srpna  

 2022 

 
  

 

 

NEDĚLE 

21. 8. 

21. neděle 

v mezidobí 

8.30 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za Anežku Pecháčkovou, 

manžela a syna Vladimíra 

Petrovice – za Miroslava a Alenu Špačkovy, 

Zdeňka a Hedviku Špačkovy a celý rod 

PONDĚLÍ 

22. 8. 

Památka 

Panny Marie Královny 
19.00 Dolní Čermná – na úmysl dárce 

ÚTERÝ 

23. 8. 

Úterý 21. týdne 

v mezidobí  
  

STŘEDA 

24. 8. 

Svátek 

sv. Bartoloměje, 

apoštola 

19.00 Dolní Čermná – za dar uzdravení 

ČTVRTEK 

25. 8. 
Čtvrtek 21. týdne 

v mezidobí 

10.00 

 

Dolní Čermná – díky za dar života s prosbou 

o další pomoc a ochranu 

PÁTEK 

26. 8. 
Pátek 21. týdne 

v mezidobí  
 Svatební obřad v Jablonci nad Nisou 

SOBOTA 

27. 8. 

Památka sv. Moniky 

 

Žehnání školákům, 

studentům, učitelům… 

11.00 

 

19.00 

 

Dolní Čermná – svatební obřad 

Vladimíra Jansová & Štefan Barta 

Petrovice – s nedělní platností   

– za živé a zemřelé členy živého růžence 

NEDĚLE 

28. 8. 

22. neděle 
v mezidobí 

 
Žehnání školákům, 

studentům, učitelům… 

8.30 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za Oldřicha a Marii 

Dostálovy 

Verměřovice – za Josefa Ryšavého, 

Františka Havla a duše v očistci 

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

Srdečně Vás zvu a budu vděčný 😉! 

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

▪ Modlitba se čtením – ve ČT 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          14. a 21. srpna 2022  

20. a 21. neděle v mezidobí  

Žehnání bylin a květin  

V pondělí na slavnost Nanebevzetí Panny Marie budeme podle 

starodávné tradice žehnat květiny a byliny. 

Panna Maria je v církvi právem považovaná za nejkrásnější květ 
stvoření, jehož plodem je Kristus, Emanuel, Bůh mezi námi. Byliny 

jsou pak symbolem její pomoci, protože léčí tělo i duši. Proto se v den 
jejího Nanebevzetí, v den vrcholícího léta, žehnají květy a byliny, zvláště ty, 

které svými účinky prospívají lidem.  

Také vy si můžete v pondělí na slavnost Nanebevzetí Panny Marie přinést 

do kostela květiny a byliny. Na závěr mše svaté budou požehnány. 

Mše svaté zaměřené na děti  

V neděli 21. 8. bude v 8.30 (jako každou třetí neděli v měsíci) mše 

svatá zaměřena na děti – s doprovodem dětské scholy, promluva pro 

děti, předává se ovečka😉.    

I v Turecku a Petrovicích bude nedělní promluva zaměřená na děti.  

Žehnání školákům, studentům, učitelům, vychovatelům a 
rodičům, a žehnání školních potřeb  

Nerad Vám to připomínám, ale škola se blíží😉. Proto bude na závěr 

nedělních mší svatých 27. a 28. 8. požehnání žákům a 

studentům. Můžete si přinést své tašky, penály a umístit je vpředu 

v kostele – buď před oltář nebo u bočního oltáře; a na závěr mše svaté 

Vám je rád požehnám, nejradši ale požehnám Vám😉!  

Modlitba Cesty světla u kapličky v Hůře 

 v neděli 28. 8.  

Moji milí, snad rádi vzpomínáte na krásnou slavnost, 

mši svatou, kterou jsme s mnohými zde prožili v neděli 

24. července. Při této slavné mši svaté jsme požehnali 

novou Cestu světla.  

Srdečně Vás zvu se poprvé společně tuto krásnou 

modlitbu pomodlit v neděli 28. srpna v 17 hodin u 

kapličky. Srdečně zvu i všechny školáky a studenty, aby 

si vyprosili světlo na nový školní a akademický rok😉! 

 



Pouť na Mariánské Hoře – info, generální úklid 3. 9.  

Protože se blíží pouť na Mariánské Hoře, moc Vás prosíme o pomoc 

s předpouťovým generálním úklidem v sobotu 3. září od 14 hodin.  

Děkujeme. 

Poutní slavnost na Mariánské Hoře pak budeme slavit v neděli 11. září. 

Mše svaté budou v 7.30, 10.00 a 16.00 hodin. Mši svatou v 7.30 bude sloužit 

Mons. Pavel Boukal z Hradce Králové, v 10.00 hodin bude celebrovat brněnský 

biskup Mons. Pavel Konzbul a v 16.00 náš rodák P. Jan Kunert, který nyní 

působí v Hronově u Náchoda.  

V neděli pojede autobus na mši svatou v 10 hodin. Autobus vyjede v 9.00 

z Verměřovic (od vlakového nádraží), pojede přes všechny autobusové zastávky, 

přes Petrovice točna a Dolní a Horní Čermnou na Mariánskou Horu. Příspěvky 

na dopravu dejte prosím v autobuse paní Ing. Miladě Marešové. Děkujeme. 

Příp. zájemci o dopravu na jiné mše, domluvte se prosíme mezi sebou – jistě se 

v autech najde nějaké volné místo. Nebojte se. I tímto vytváříme farní rodinu. 

Příp. jestli se stydíte nebo nevíte na koho se obrátit,  

ozvěte se mně a zeptáme se v kostele. 

 

Celostátní setkání mládeže (CSM) 

Mnohokrát Vám děkuji za Vaše modlitby za toto setkání. Pán se věřím dotýkal 

mnoha srdcí mladých lidí, kteří se na tomto setkání setkali se živým Kristem 

ve společenství svých vrstevníků, při modlitbě, rozhovorech, při mších svatých, 

přednáškách apod. Věřím, že i mnozí z Vás využili jedinečnou nabídku sledovat 

živé přenosy na TV NOE a věřím, že brzy vše bude na jejich webu ve videotéce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto: www.clovekavira.cz 

 



Společné udílení svátosti nemocných 

V sobotu 3. 9. a v neděli 4. 9. bude udělováno při mších 

svatých pomazání nemocných. Prosím zájemce, ať se napíší 

na připravené papírky a ty dají mně nebo do sakristie. Děkuji 

za spolupráci. 

Svátostí pomazání nemocných a modlitbou kněží doporučuje celá církev své 

nemocné trpícímu a oslavenému Pánu, aby jim ulehčil a zachránil je. (Katechismus 

katolické církve 1499)  

Základní milostí této svátosti je milost útěchy, pokoje a odvahy, aby člověk 

překonal potíže, které působí vážná nemoc nebo slabost stáří. Pomazání 

nemocných není svátostí jen pro ty, kdo se ocitli v krajním ohrožení života. 

Proto je příhodná doba pro její přijetí jistě už tehdy, když věřící začíná být 

v nebezpečí smrti pro nemoc nebo stáří. 

Svátost je nemocnému posilou na duchu. Nemocný skrze ni může dojít 

i tělesného uzdravení. Svátost nemocných lze přijmout opakovaně. 

Udílí se vkládáním rukou kněze na hlavu nemocného a následným mazáním 

posvěceným olejem na hlavě a na rukou.  

Tuto svátost může přijmout věřící člověk, který se pro nemoc nebo ve stáří 

dostává do blízkosti smrti, tzn. každý nemocný a každý nad 60 let (i když nemoc 

neprožívá). Vhodné je přijmout tuto posilu v případě závažné operace, nebo 

náhlého zhoršení zdravotního stavu. 

Svátost nemocných má věřící přijmout ve stavu milosti posvěcující tzn. má jí 

předcházet svátost smíření. 

Skrze milost této svátosti dostává nemocný sílu a dar spojit se mnohem 

důvěrněji s Kristovým utrpením. 

 

Farní výlet  

V sobotu 17. září se, dá-li Pán, vydáme na farní výlet. Stále 

jsou 3 volná místa. Se všemi přihlášenými počítáme. 

Bližší informace pro všechny přihlášené budou v příštích ohláškách.  

 

Obrázky čermenského kostela k rozebrání + Koledníček  

Další „poklad“ z půdy fary – namalovaný kostel – kopie obrazu rozměr asi A2, 

dva pohledy, vždy cca 30 ks. Autorem je nějaký pan Vladimír Pecháček. Můžete 

si vzít na stolcích v kostele v DČ.  

Také je možno si vzít Koledníček – malý sešitek – sbírka vánočních koled z roku 

1945. 

 

 

 



Rozpis čtení v Dolní Čermné a na Mariánské Hoře 
✓  

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

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  

Ne 4. 9.  

8.30 Macháčkovi ml. 60  pí. Havlíčková 341  Kotovi 267 

16.00 

MH 
Bláhovi 457  Severinovi 342  Jurenkovi 160 

 

 

 

Foto: www.clovekavira.cz 

 

Bože, tys připravil všem, kdo tě milují, 

dary větší, než jsme schopni si představit; 

vlej nám do srdce vroucí lásku, 

abychom tě milovali za všech okolností a nade všechno, 

a abychom tak dosáhli toho,  

že se na nás vyplní tvá zaslíbení  

převyšující všechny lidské tužby.  

/vstupní modlitba 20. neděle v mezidobí/ 

 

Pěkný zbytek prázdnin! 

Rád Vám žehnám, ať Vás chrání Váš anděl strážný! 

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/

