
POŘAD BOHOSLUŽEB 

9. – 16. října  

 2022 

 

  

  

 

 

NEDĚLE 

9. 10. 

28. neděle 

v mezidobí 

 

Misijní koláč 

8.00 

 

Dolní Čermná – za živé a zemřelé členy 

rodiny Chmátalů a Pecháčků   

PONDĚLÍ 

10. 10. 

Pondělí 28. týdne 

v mezidobí  
  

ÚTERÝ 

11. 10. 
Sv. Jan XXIII.  Pastorační rada farnosti 

STŘEDA 

12. 10. 
Sv. Radim 

19.00 

 

Dolní Čermná – za Boží požehnání a 

ochranu pro živou rodinu 

ČTVRTEK 

13. 10. 

Čtvrtek 28. týdne 

v mezidobí  

10.00 

 

Dolní Čermná – na poděkování s prosbou 

o další pomoc 

PÁTEK 

14. 10. 

Pátek 28. týdne 

v mezidobí  
 

Setkání kaplanů pro mládež a zástupců mládeže 

na DCŽM Vesmír   

SOBOTA 

15. 10. 
 

19.00 

 

Verměřovice – s nedělní platností   

– na úmysl dárce 

NEDĚLE 

16. 10. 

29. neděle 

v mezidobí 

8.30 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za živé a zemřelé z rodiny 

Řehákovy a Jandovy  

Petrovice – za Josefa a Martu Markovy 

a oboje rodiče   

 

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

Srdečně Vás zvu a budu vděčný 😉! 

▪ Večerní chvály – ve ST a v SO 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 
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POŘAD BOHOSLUŽEB 

16. – 23. října  

 2022 

 

   
 

 

NEDĚLE 

16. 10. 

29. neděle 

v mezidobí 

8.30 

 

10.30 

 

Dolní Čermná – za živé a zemřelé z rodiny 

Řehákovy a Jandovy  

Petrovice – za Josefa a Martu Markovy 

a oboje rodiče   

PÁTEK 

21. 10. 
Pátek 29. týdne 

v mezidobí  

19.00 

 

 

 

Dolní Čermná – za naši farnost, za Boží 

požehnání pro naše rodiny 

a naši farní rodinu 

Hudebně doprovází mládež  

SOBOTA 

22. 10. 

MISIJNÍ NEDĚLE 
při mších 

sbírka na misie 

19.00 

 

 

 

Petrovice – s nedělní platností   

– za kamarádku Irenu Moravcovou 

(Coufalovou)  

zastupuje P. Pavel Mistr z Dolní Dobrouče 

NEDĚLE 

23. 10. 

30. neděle 

v mezidobí 

JAKUBOVICE 

– POSVÍCENÍ 

MISIJNÍ NEDĚLE 
při mších 

sbírka na misie 

8.30 

 

10.30 

 

 

Dolní Čermná – za Jana a Helenu 

Moravcovy    

Jakubovice – za manžele Annu a Petra 

Mikulovy a jejich děti 

SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA MISIE 

 

Společná modlitba denní modlitby církve – breviáře: 

Srdečně Vás zvu a budu vděčný 😉! 

▪ Večerní chvály – v SO po mši svaté 
 

 

 

 

 

 

 

 

Od neděle večera 16. října do pátku 21. října odpoledne  

se účastním exercicií, abych Vám dokázal správně nadšeně       

ukazovat Krista a budu mít příležitost se za Vás víc modlit      , 

tak prosím myslete také na mě. 

V případě potřeby zaopatřování nebo dalších  

neodkladných kněžských záležitostí volejte P. Pavla Pokorného 

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 

 



Sdělení farníkům             9. a 16. října 2022  

28. a 29. neděle v mezidobí  

Misijní koláč 

Tuto neděli 9. října 2022 slavíme 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. 

Do jedné kasičky můžete přispět na pronájem sálu, na občerstvení a do druhé 

kasičky můžete vhazovat své příspěvky na misie.  

Děkujeme všem, kteří jste jakkoliv pomohli s touto akcí. 

Prosíme také o pomoc s úklidem sálu po skončení akce. Děkujeme. 
 

Farní kalendář  

Využijte jedinečné možnosti koupit si náš farní kalendář.  

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. 

 

Sbírka na elektřinu v našich kostelech minulý víkend 

Děkujeme za Vaše příspěvky! a ochotu pomáhat, aby farnost fungovala. 

Petrovice 3.785 Kč – zálohy jsou 950 Kč za měsíc = 11.400 Kč za rok = chybí 

ještě 7.615 Kč, tímto tempem by se to mohlo vybrat už jen na dvou 

speciálních sbírkách. 

Verměřovice 3.188 Kč – záloha je zde 1.200 Kč za měsíc, tj. 14.400 Kč za rok 

= chybí ještě 11.212 Kč, tímto tempem by se to mohlo vybrat na dalších třech 

speciálních sbírkách. 

Dolní Čermná 6.314 Kč – na zálohách máme platit měsíčně za elektřinu 

v kostele 8.000 Kč, tj. za rok máme zaplatit 96.000 Kč = chybí ještě 89.686 Kč. 

Tato speciální sbírka tedy nepokryla ani měsíční platbu, zálohu ;(.  

Když bude přes zimu jedna mše svatá a bude se méně topit, tak snad nám 

vrátí část peněz za zálohy a nebude to nakonec těch 96.000 Kč. Jinak by to 

chtělo takových speciálních sbírek ještě 14!!!, to je více než jednou za měsíc…;(.  

Mariánská Hora 5.089 Kč (na Mariánské Hoře je na elektřinu záloha 500 Kč 

měsíčně, tj. za rok 6.000 Kč = chybí už jen 911 Kč). 

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

 



Pastorační rada farnosti 
V úterý 11. října se, dá-li Pán, sejde v 18 hodin na faře pastorační rada farnosti. 

Říjen – měsíc růžence 

V pátek 7. října jsme oslavili památku Panny Marie Růžencové, 

podle které se také měsíc říjen označuje jako měsíc růžence. 

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. 

Děkujeme jim za to!!! 

Najde se v Dolní Čermné někdo ochotný se tuto modlitbu  

pomodlit přede mší svatou?  

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. 

Děkuji, že na tuto středu 12. října se sám přihlásil Matěj Mareš!!! 

Budeme se modlit růženec světla. 

Růženec s knížkou Do boje s růžencem 

Zveme vás na tento růženec se symboly a zamyšlením nad svými protivníky, 

kteří se v nás čas od času probouzí. Tento růženec vám, ale nabídne 

duchovní zbraň, kterou ho můžete porazit. 

Zveme i děti (školního věku). Vsuvky formou scénky před začátkem nového 

desátku by je mohli zaujmout. Růženec jsme se takto modlili na táboře 

Radost a myslím, že jsme si z toho každý něco odnesli. 
Matěj Mareš 

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 13. října od 18 hodin. S sebou prosím finanční příspěvek na využití 

sálu (cca 20 Kč), 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😉.) 

Mše svaté zaměřené na děti    
V neděli 16. 10. 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 bude promluva zaměřena na děti.     



Společenství mládeže 

V pátek 21. října se po mši svaté uskuteční druhé společenství mládeže v tomto 

školním a akademickém roce.  

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

Mohu Vás přivézt, odvézt, nebojte se ozvat a využít této mé služby pro Vás😉. 

Kněžské svěcení Ing. Milana Richtera v Liberci 

V sobotu 22. října se v Liberci od 15 hodin uskuteční kněžské svěcení 

Ing. Milana Richtera. Na tuto mimořádnou událost se vydá 8 z nás. 

Pamatujeme na Vás, pamatujte na nás. 

Misijní neděle 

Předposlední říjnovou neděli (23. 10.) oslavíme jako každoročně Světový den 

modliteb za misie. Během této Misijní neděle se věřící ve všech katolických 

farnostech světa společně modlí a finančně přispívají do světového fondu 

solidarity, ze kterého jsou následující rok podporovány projekty na pomoc 

potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry 

(PMD ŠV), jehož počátky sahají do roku 1818.  

Sbírka této neděle bude proto věnována na Papežská misijní díla. 

Posvícení v Jakubovicích  

V neděli 23. října budeme slavit v Jakubovicích výročí 

posvěcení kostela sv. Antonína Paduánského.  

 

 

Generální úklid farního kostela sv. Jiří v Dolní Čermné 

se uskuteční v sobotu 29. 10. 2021 od 13.30 hod. 

Vítáni jsou ženy i muži všech věkových kategorií. A co nás čeká?  

• omývání lavic, vysávání sedáků, mytí vchodových dveří 

• ometení/vysátí pavučin za obrazy a v koutech 

• čištění svícnů, stažení velkého lustru, omývání sklíček 

• stírání podlahy, vysání koberců, vytření kruchty a schodiště 

• káva, buchty a podobné odměny 

 

Knížky za zvýhodněnou cenu  

V kostele v DČ za lavicemi je možno si koupit knížky za zvýhodněnou cenu. 

Případně nám řekněte, pokud máte o nějaký již vyprodaný titul zájem.  

Peníze vhazujte do kasičky vedle. Děkujeme. 



Letáčky „Jak se důstojně rozloučit se zemřelým“ 
Je možno si je v kostelech brát. Je to často spíše pro nevěřící a situace se 
v každé farnosti trochu liší, ale základní informace zde jsou. Myslím, že i pro 
nás věřící má význam si to přečíst. Na konci najdete i zajímavé články k tématu.  

Nové fotky na webu 

V naší fotogalerii nově naleznete: 

• Farní výlet – Lemberk, Jablonné v Podještědí, Hejnice (17. 9. 2022) 
 

 

 

 

 

Rozpis čtení v Dolní Čermné a na Mariánské Hoře 
✓   

 1. čtení 2. čtení Přímluvy 

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 

Út 1. 11. 18.00 Marešovi 264 HČ Málkovi 180 Faltusovi 356 

St 2. 11. 18.00 Magdaléna Motlová 11   Menclovi 193 

Ne 6. 11. 
Posvícení 

v Dolní 

Čermné 

8.00 pí. Havlíčková 341 p. Filáček 332 Němečkovi 170 

10.00 Maříkovi Kunčice Kotovi 267 Kyšperkovi 381 

Ne 13. 11. 8.30 Macháčkovi 411 Marešovi 409 Macháčkovi st. 60 

 

 

 

 

 „Nejvyšší, nádherný Bože, 

osviť temnotu mého srdce.“ 

Sv. František z Assisi 

 

 

    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/

