
POŘAD BOHOSLUŽEB 

25. září – 2. října  

 2022 

 

  

  

 

 

NEDĚLE 

25. 9. 

26. neděle 

v mezidobí 
 

Výročí posvěcení 

kostela  

v Petrovicích 

8.30 

10.30 

 

Dolní Čermná – za Josefa Nastoupila 

Petrovice – za Boženu Bednářovou, manžela 

a Ludmilu Junkovou a rodiče 

PONDĚLÍ 

26. 9. 

Sv. Kosma a Damián 

Sv. Pavel VI. 
  

ÚTERÝ 

27. 9. 
Sv. Vincenc z Paula   

STŘEDA 

28. 9. 

Slavnost sv. Václava, 

mučedníka, hlavního 

patrona českého 

národa  

DOPORUČENÝ SVÁTEK  

 9.00 

 

 

 

Dolní Čermná – za Zdeňku a Václava 

Duškovy a syna Petra 

Mši svatou doprovodí chrámový sbor:  

Mše D dur č. 2 od Liberatuse Gepperta 

ČTVRTEK 

29. 9. 

Svátek 

sv. archandělů 

Michaela, Gabriela 

a Rafaela 

10.00 

 

Dolní Čermná – na poděkování s prosbou 

o další pomoc 

PÁTEK 

30. 9. 

Památka sv. Jeronýma, 

kněze a učitele církve 

19.00 

 

Dolní Čermná – za Cyrila Vránu a za živé 

a zemřelé z rodiny    

SOBOTA 

1. 10. 

Sv. Terezie 

od Dítěte Ježíše 

10.30 

 

19.00 

 

Verměřovice – mše svatá se křtinami 

Gabriely Peškarové 

Petrovice – s nedělní platností   

– za Alenu Bartoňovou loučící se spolužáci  

NEDĚLE 

2. 10. 

27. neděle 

v mezidobí 

8.30 

 

10.30 

16.00 

 

Dolní Čermná – za zemřelou paní Alžbětu 

Tataiovou    

Verměřovice – za Renatku Jaklovou 

Mariánská Hora – za manžele Annu a 

Václava Kunertovy a zemřelé členy rodiny 
 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

Srdečně Vás zvu a budu vděčný 😉! 

▪ Večerní chvály – v SO a v NE po večerní 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


POŘAD BOHOSLUŽEB 

2. – 9. října  

 2022 

 

 

   
 

 

NEDĚLE 

2. 10. 

27. neděle 

v mezidobí 

8.30 

 

10.30 

16.00 

 

Dolní Čermná – za zemřelou paní Alžbětu 

Tataiovou    

Verměřovice – za Renatku Jaklovou 

Mariánská Hora – za manžele Annu a 

Václava Kunertovy a zemřelé členy rodiny 

PONDĚLÍ 

3. 10 

Pondělí 27. týdne 

v mezidobí  
  

ÚTERÝ 

4. 10. 

Památka 

sv. Františka z Assisi 

19.00 

 

Petrovice – za Ladislava a Milušku 

Bednářovy, celý rod a živou rodinu 

STŘEDA 

5. 10. 
Sv. Faustiny Kowalské    

ČTVRTEK 

6. 10. 
Čtvrtek 27. týdne 

v mezidobí  
19.00 Verměřovice – za Stanislava Hájka 

PÁTEK 

7. 10. 

Panna Maria 

Růžencová 

První pátek v měsíci 

19.00 

 

 

Dolní Čermná – za Hanu Dvořákovou 

a manžela   

Hudebně doprovází mládež 

SOBOTA 

8. 10. 
 

19.00 

 

 

Verměřovice – s nedělní platností   

– za Jarmilu Krejsovou, manžela 

a rodiče z obojí strany  

NEDĚLE 

9. 10. 

28. neděle 

v mezidobí 

 

Misijní koláč 

8.00 

 

 

Dolní Čermná – za živé a zemřelé členy 

rodiny Chmátalů a Pecháčků   

 

 

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

Srdečně Vás zvu a budu vděčný 😉! 

▪ Večerní chvály – v ÚT, ve ČT 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
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Sdělení farníkům          25. září a 2. října 2022  

26. a 27. neděle v mezidobí  

Sbírka na církevní školství v diecézi   

Sbírka minulé neděle určená na podporu církevního školství vynesla 9 681 Kč. 

Pán Vám odplať Vaši ochotu se podělit a pomoci.    

Posvícení v Petrovicích 

Tuto neděli 25. září oslavíme v Petrovicích 133. výročí 

posvěcení místního kostela sv. Františka Xaverského. 

Slavnost sv. Václava  

Ve středu 28. 9. slavíme Den české státnosti – slavnost 

sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa.  

Je to také církví doporučený svátek, doporučená účast.  

Slavnostní mši svatou v 9 hodin v Dolní Čermné doprovodí 

chrámový sbor. Zazní Mše D dur č. 2 od Liberatuse Gepperta. 

Diecézní setkání seniorů    

Ve čtvrtek 29. září se v Hradci Králové uskuteční XVI. Diecézní setkání seniorů. 

Motto setkání: „Svůj pokoj vám dávám.“ 

Přihlášky a informace: Diecézní centrum pro seniory, Velké nám. 32, 500 03 

Hradec Králové, tel.: 495 063 661, mobil: 737 215 328, 734 435 360, e-mail: 

dcs@bihk.cz. Uzávěrka přihlášek je 27. září 2022. 

Sportem ku zdraví – florbal    

Milí sportovci a příznivci běhu s hokejkou za míčkem😉! 

Srdečně Vás zvu do Orlovny v Dolní Čermné na florbal ve 

čtvrtek 29. září od 18 hodin. Další týden je před prvním pátkem, tak mimořádně 

ve středu 5. října od 18 hodin. S sebou prosím finanční příspěvek na využití 

sálu, obuv na přezutí a kdo má, tak florbalovou hokejku, jinak jsou k zapůjčení. 

Těším se na společně prožitý čas😉! (Mohu odvézt, přivézt. Nebojte se ozvat😉.) 

Večer chval – Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu. Žalm 92  

Ke společné chvále Pána zpěvem se sejdeme v našem kostele v pátek 30. 9. 

ve 20 hodin (po mši svaté). Naše církev dává tolik možností, jak se setkat 

s Pánem... Využijme tedy i této nabídky😉!!!  

Nové číslo Poutníka  

Vyšlo nové číslo našeho farního časopisu Poutník. Tak se můžete těšit i na tuto 

naši farní radost😉. Děkuji mnoha farníkům za napsané články.  

Cena za tisk vychází i při větším poutním nákladu na 18,20 Kč.   



První neděle v měsíci – katecheze pro děti s Aničkou 

Příští neděli 2. 10. si při dopoledních mších svatých opět vezme 

děti na bohoslužbu slova Anička Motlová, která pro ně připraví 

katechezi, aby si z bohoslužby odnesly více vjemů a informací. 

Mariánská Hora   

Na Mariánské Hoře bude v neděli 2. 10. poslední mše svatá v tomto roce.  

První neděli v měsíci zde budou mše svaté opět od května. 

Zpovídání před prvním pátkem 

• Ve středu 5. října od 16 hodin do 17 hodin bude v kostele v Dolní 

Čermné ve zpovědnici k dispozici P. Pavel Mistr z Dolní Dobrouče 

– bez zapisování do rezervačního systému.  

Se mnou můžete slavit svátost smíření:  

• v úterý 4. října od 16.30 hodin v Petrovicích,  

• ve čtvrtek 6. října od 17.30 hodin ve Verměřovicích,  

• v pátek 7. října 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. 

Říjen – měsíc růžence 

V pátek 7. října slavíme památku Panny Marie Růžencové, podle 

které se také měsíc říjen označuje jako měsíc růžence. 

„Růženec je kontemplativní a kristocentrická modlitba, která je 

neoddělitelná od meditace Svatého Písma. Je to prosebná modlitba křesťana 

na cestě víry, který následuje Ježíše, jehož předchází Maria.“ (Benedikt XVI.) 

Modleme se v tomto měsíci více růženec a objevme znovu 

krásu této prosté a hluboké modlitby. 

Růženec se v tradici církve modlívá přede mši svatou. V našich kostelech 

se v současnosti modlí pravidelně přede mší svatou jen v Petrovicích. 

Najde se v Dolní Čermné někdo ochotný se tuto modlitbu pomodlit?  

V kostele je tabulka do které se můžete zapisovat Vy, kdo byste byli ochotni 

konkrétní den v říjnu přijít a pomodlit se tuto modlitbu. Děkujeme!!! 

Bacha, jinak Vás budeme náhodným losem prosit😉. 

Také Vás zvu ke společné modlitbě růžence po mši svaté  

ve středu 12. října a 26. října rozjímavým způsobem. 



Sbírky na farní potřeby 

Drazí, potřebujeme Vaši finanční pomoc, a proto budeme 1. a 2. října při mši 

svaté vybírat: 

• v Petrovicích na elektřinu – zálohy jsou 950 Kč za měsíc = 11.400 Kč za rok 

• v Dolní Čermné na zálohách máme platit měsíčně za elektřinu v kostele 

8.000 Kč, tj. za rok máme zaplatit 96.000 Kč 

• ve Verměřovicích na elektřinu – záloha je zde 1.200 Kč za měsíc, tj. 

14.400 Kč za rok 

• na Mariánské Hoře na elektřinu (záloha je 500 Kč měsíčně, tj. za rok 

6.000 Kč) + na novou zpovědní místnost. 

• v Dolní Čermné bude také ohlášena sbírka na opravu (repas) motoru 

k varhanám. Motor už je odvezen (přepokládaná cena opravy je do 10.000 Kč 

a dodání nejdřív za měsíc), proto se nyní hraje na klávesy. 

Mnohokrát Vám děkujeme!!! Pán Vám viditelně odplať a žehnej😉! 

První společenství mládeže 

V pátek 7. října se po mši svaté uskuteční první společenství mládeže.  

Přijďte se radovat a poznávat vzácný dar víry se svými vrstevníky😉! 

Misijní koláč 

V neděli 9. října 2022 budeme slavit v naší farnosti pouze 

jednu mši svatou v 8.00 hodin ve farním kostele a následně 

se setkáme při koláčích a příp. jiných dobrotách, když někdo něco 

donese😉, v sále Orlovny v Dolní Čermné. 

Dobrovolný příspěvek z tohoto setkání „Misijní koláč“ věnujeme na misie. 

Prosíme o napečení koláčů nebo jiného pečiva a přinesení do Orlovny v neděli 

ráno přede mší svatou. Dále prosíme o pomoc s přípravou a obsluhou 

při setkání. Na konkrétní službu se, prosím, zapište do tabulky v našich 

kostelích nejpozději v sobotu 1. nebo v neděli 2. října. 

Pro podrobnější info se obraťte v DČ na paní Martu Marešovou a Ludmilu 

Faltusovou, v Petrovicích na paní Šárku Benešovou a ve Verměřovicích na pana 

Jana Moravce. 

Farní výlet č. 2? 😉 kněžské svěcení 

V sobotu 22. října bude v 15 hodin v Liberci vysvěcen na kněze nám známý 

jáhen pan Ing. Milan Richter.  

Jelikož kněží je v této době málo a kněžských svěcení ještě méně, nabízím, 

že bychom se vydali společně na pouť. Zatím nás je 7 statečných😉. Je možno 

se zapisovat na papíry v kostele.   

 



Farní kalendář  

Využijte jedinečné možnosti koupit si náš farní kalendář. 

Prosím šiřte i dále. Máme jich hodně. Nemusí se každý rok 

lidé dívat zbožně na kalendáře s kostely, ne? Ať se dívají 

na život😉. Na živé chrámy😉!  

Kalendář obsahuje i odkazy na liturgická čtení na každý den, liturgické barvy 

apod. A jsou v něj uvedeny také naše poutě a posvícení😉. 

Náklady na tisk jednoho kusu byly 77 Kč. Vyšším příspěvkem podpoříte činnost 

naší farnosti. Děkujeme. 

Nové fotky na webu 

V naší fotogalerii nově naleznete: 

• Poutní slavnost na Mariánské Hoře s brněnským biskupem Pavlem 

Konzbulem (11. 9. 2022) 

• Poutní slavnost na Mariánské Hoře – sobotní večer (10. 9. 2022) 

Rozpis čtení v Dolní Čermné a na Mariánské Hoře 
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

Ne 25. 9. 8.30 pí. Kunertová 300 Macháčkovi 55 Karasovi 242 

St 28. 9. 9.00 Svobodovi 252 Hejlovi 232 Marešovi 172 

Ne 2. 10. 

8.30 Šebrlovi 415 Němečkovi 170 Müllerovi 177 

16.00 

MH 
Marešovi 409 Pecháčkovi MH Zpěvákovi 195 

Ne 9. 10. 8.00 Vágnerovi 102 Dvořákovi 406 Bednářovi 92 

Ne 16. 10. 8.30 Pecháčkovi 53 Jansovi 7 Adamcovi 18 

Ne 23. 10. 
8.30 Macháčkovi ml. 60 Svobodovi 377 Macháčkovi 180 HČ 

10.30 Posvícení v Jakubovicích 

Ne 30. 10. 8.30 Motlovi 11 Pecháčkovi 330 Marešovi 408 

 

„Život je zázrak, protože je neopakovatelný. 

Jeho konec neovlivníme, 

ale můžeme ovlivnit jeho průběh, 

a to není málo.“ 

neznámý autor 

 

Požehnané dny! 

Srdečně, ve vděčnosti, radosti a úctě 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/

