
zprávy z farnosti 

DOLNÍ ČERMNÁ 

23. – 30. srpna 

2020 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

23. 8. 

21. neděle 

v mezidobí 

7.30 

 

 

9.30 

 

16.00 

Dolní Čermná – za naši farnost, za naše farní 
společenství a za všechny 
obyvatele našich obcí 

Verměřovice – za Macanovy, Němcovy, 
oba rody a duše v očistci   

Mariánská Hora – na úmysl dárce 

PONDĚLÍ 

24. 8. 
Svátek 

sv. Bartoloměje 

19.00 Dolní Čermná – za rodiče Macháčkovy 

a zemřelé sourozence 

ÚTERÝ 

25. 8. 
   

STŘEDA 

26. 8. 
 

15.00 Dolní Čermná – zádušní mše svatá za Helenu 
Vašíčkovou. Po mši svaté uložení těla 
zesnulé do hrobu na místním hřbitově.  

ČTVRTEK 

27. 8. 
Památka 

sv. Moniky 
7.30 Dolní Čermná – za zemřelé rodiče 

a na poděkování za dožití 73 let 

PÁTEK 

28. 8. 
Památka 

sv. Augustina 

17.00 Dolní Čermná – zádušní mše svatá za Marii 
Pecháčkovou, pak uložení těla 
zesnulé v urně na místním hřbitově. 

SOBOTA 

29. 8. 

Památka 
Umučení 

sv. Jana Křtitele 

19.00 Verměřovice – s nedělní platností 
za Oldřicha Rybku a sourozence 

NEDĚLE 

30. 8. 

22. neděle 

v mezidobí 

7.30 

9.30 

16.00 

Dolní Čermná – na úmysl dárce 

Petrovice – za Oldřicha Junka a manželku 

Mariánská Hora – za uzdravení a Boží pomoc 

 
Modlitba breviáře – denní modlitby církve – po skončení mše svaté: 

▪ v pondělí 24. srpna Večerní chvály 

▪ ve čtvrtek 27. srpna Ranní chvály a Modlitba se čtením 

 

Kontakt: P. Jan Lukeš, tel.: 777 626 984, e-mail: dolnocermenska@farnost.eu   

mailto:dolnocermenska@farnost.eu


Sdělení farníkům           23. srpna 2020 

21. neděle v mezidobí 

Sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců  

Dnes se koná v našich kostelích sbírka na kněžský seminář a formaci 

bohoslovců. Děkujeme za Vaši podporu a modlitby za kněze a nová duchovní 

povolání.   

Farní výlet v sobotu 19. září  

Moji milí, děkuji za Váš zájem o náš první společný farní výlet. Můžete se 
zapisovat v kostelích v Dolní Čermné, v Petrovicích a ve Verměřovicích. Hlásit 
se můžete také telefonicky Martě Marešové (Dolní Čermná), Marii Pecháčkové 
(Verměřovice) nebo Pavlíně Stříbrné (Petrovice). Ať nám Pán tento den požehná.  

Farní fotbal tento čtvrtek  

Děkuji všem za účast!!! Kolem 70 farníků!!! Pohadkovafarnost.cz 😉 I tento 

čtvrtek jste srdečně zváni. Čtvrtek 27. srpna od 17.30 hodin v Petrovicích 

na hřišti. „Ve zdravém těle zdravý duch!“ 😉 No a taky prý otevřou Petrovičtí 

hospůdku vedle, tak se budete moct i osvěžit. Když by pršelo, sejdeme se 

v Orlovně. Obuv na přezutí s sebou.  

Kalendáře na rok 2021 a Modlitební knížka  

V sakristii kostela v Dolní Čermné je možné si zakoupit stolní kalendáře 

na příští rok: Diecézní a druhý s názvem: Katolický kalendář Poklady víry – oboje 

za 69 Kč. V kostele na stolku je taky možné zakoupit Modlitební knížku 

za 119 Kč. Běžná cena je 199 Kč. Tato knížka není souborem modliteb, které 

by měl povinně znát každý katolík. Spíš chce podat pomocnou ruku těm, kteří 

potřebují pomoc v modlitbě či hledají novou inspiraci. 

Prosba o pomoc v kostelnické službě 

Děkuji panu Lukáši Nastoupilovi za výbornou kostelnickou službu, kterou 

odvádí. Ale je zde dost mší a kostelník je člověk, který první přichází do kostela 

a poslední odchází. Jsme velká farnost, tak by bylo skvělé, kdyby se našli i noví 

služebníci k této krásné službě. Nejdříve by se jednalo o nějaký čas zaučení 

a pak třeba jednou týdně, kdybyste mohli sloužit, nebo jak byste chtěli 

a domluvili se. Věřím, že stejně jak se hodně lidí přihlásilo na službu učení 

náboženství, že i tady v této službě mi ukážete, že jsme farnostsnu.cz         

Zápisy z farních rad na webu  

Nově budou na stránkách farnosti zveřejněny zápisy z jednání pastorační 

a ekonomické rady farnosti. Za tímto účelem již nyní naleznete v menu 

"Ze života farnosti" položku "Pastorační a ekonomická rada" a pod ní zápisy 

z jednání.  

 

 

Pohadkovafarnost.cz
farnostsnu.cz


Pouť na Mariánské Hoře  

Bohužel zažíváme situaci, kterou nezažily ani naše prababičky. Musíme nosit 

roušky, a nevíme, co bude zítra. Uvědomujeme si, že jsme ne–mocní. 

Prohlášení vlády ze mění ze dne na den. 

Jelikož se mnoho akcí ruší a jsou přísná opatření na hygienu apod., usnesla 

se pastorační rada, že bude lepší, když letošní pouť na Mariánské Hoře bude 

mít jen duchovní program. V současné době jsou povolené venkovní akce 

do 1 000 lidí, tak se snad bude moci pouť uskutečnit. Letos budou tedy mše 

na Mariánské Hoře jenom v neděli 13. září, v 7.30 v kostele a v 10 hodin 

a v 16 hodin na podiu venku. Vzhledem k přísným opatřením se nebude dělat 

ani velká propagace. Celý den bude možnost svátosti smíření, odpoledne 

pak novokněžské požehnání. Účast na mších přislíbili Mons. Pavel Boukal, 

P. Tomáš Petráček a novokněz z Prahy Robert Benno Štěpánek.  

Biřmování v naší farnosti příští rok – dá-li Pán 

Biřmování se v naší farnosti naposledy uskutečnilo před šesti roky, bylo by 

tedy asi dobré, aby se uskutečnilo co nejdříve. Jelikož zde letos začínám, tak 

bych byl rád, kdybych mohl s přípravou začít až za rok, až zde se věci trochu 

zaběhnou a lidi poznám.  

Na podzim začíná příprava v Letohradě, kde z 28 přihlášených je 12 mladých 

z farnosti Dolní Čermná. Nechávám na Vašem zvážení, jestli chcete prožít tuto 

slavnost v naší farnosti a s naší farností v roce 2022, nebo v Letohradě v roce 

2021.  

S otcem Josefem Roušarem jsem o tom mluvil, a i jemu přijde skupina 28 velká 

a i uznává, že je trochu zvláštní, že skoro polovina přihlášených je z naší 

farnosti.  

Je otázkou, jak velkou skupinu budeme tady mít my      , ale samozřejmě Vás 

zvu na příští rok k nám     . Pokud se Vám však v Letohradě líbí nějaká dívka či 

chlapec, tak je to pochopitelný důvod, že se chcete připravovat v Letohradě      . 

Předem děkuji za pozvání na svatbu      .  

Požehnání novému školnímu a akademickému roku příští neděli 

Příští sobotu ve Verměřovicích a v neděli při všech mších svatých v našich 

kostelích proběhne žehnání žákům, studentům, pedagogům a rodičům 

a žehnání školních a studijních potřeb. Tak si přineste školní batohy, penály 

apod. Složte je přede mší svatou u bočního oltáře a na konci mše je požehnáme. 

Prosím zkontrolujte, jestli tam nemáte svačinu z června      ! 

Sbírka na opravy ve farnosti   

Příští sobotu 29. 8. a v neděli 30. 8. bude v naší farnosti sbírka na opravy 

ve farnosti, jak to domluvila ekonomická a pastorační rada farnosti na začátku 

tohoto roku. Je toho opravdu hodně co je třeba udělat, ale asi bychom se při této 

sbírce měli zaměřit na výměnu střešní krytiny na kostele, která už volá o pomoc. 

Děkuji i za tuto Vaši konkrétní pomoc farnosti. Pán Bůh Vám to viditelně odplať! 

 



Čtení při mši svaté – tabulka – liturgické okénko 😉 

Velice mě také potěšilo, že se prý téměř všichni farníci zapojují do čtení Božího 

slova při nedělních mší svatých a o slavnostech. Takto si to představuji – 

zapojení všech na našem společném díle, hledání dialogu mezi různými 

skupinami. Snažme se tvořit sílu v jednotě naší církve, v naší farnosti.  

O kolik více práce se udělá, když všichni táhnou za jeden provaz! Není-li to 

tak, stojí se na místě a chybí radost. A my chceme jít dál – v radosti, vděčnosti 

a v lásce, které se učíme celý život. Proto nám Pán dal srdce.  

Zjistil jsem, že jste se ale ke čtení Božího slova v kostele dostali jenom jednou 

za rok a že se jednalo pouze o první čtení. Budu rád, když budete číst i druhé 

čtení a přímluvy podle rozpisu, který dělá paní Kubíčková. Tabulka na září je 

už vyvěšena na webu a vyjde v zářijovém Poutníku. 

Věřím, že samotný text čtení máte přečtený už z domova, a tak se i připravujete 

konkrétně na slavení liturgie. Dostavte se ale, prosím, vždy přede mší 

do sakristie a nahlaste se panu kostelníkovi, ať víme, že se čtením počítáte, 

a podívejte se, na jaké stránce je text v lekcionáři, ať se Vám pak lépe čte 

a nemusíte ho hledat až u ambonu.  

U přímluv jsou čtyři značky před textem nebo čtyři čísla. Vyberte prosím vždy 

od každé značky jednu, nebo od každého čísla jednu.  

První přímluva je za církev a její potřeby, druhá za svět, třetí za trpící a čtvrtá 

za místní společenství. Někdy se stává, že ministrant čte všechny přímluvy a je 

jich třeba pak dvanáct      . 

Jestli má někdo zájem se přidat, a tak sloužit celé farnosti, ať se prosím ozve 

paní Veronice Kubíčkové na e-mail verca.severka@seznam.cz  nebo na mobil: 

732 598 259. 

Také jsem si všiml, že v rozpisu je na jedno čtení celá rodina. Pokud je vás 

v rodině více, kdo jste ochotní číst, ozvěte se také prosím paní Kubíčkové. 

Mám velikou radost, že celá farnost se zapojuje k tak krásné a posvátné službě 

jako je předčítání Božího slova. Velice si toho vážím a děkuji Vám!!! 

 

Děkuji za jakoukoliv Vaši službu farnosti, za včerejší posekání trávy kolem 

fary, za úklid kostela, květinovou výzdobu, za Vaše modlitby a oběti za kněze 

a za naši farnost. 

 

Přeji Vám krásný poslední prázdninový týden! + 

Web: dolnocermenska.farnost.eu     farnostsnu.cz nebo pohadkovafarnost.cz 

mailto:verca.severka@seznam.cz
https://dolnocermenska.farnost.eu/ze-zivota-farnosti/farnici-slouzi-farnosti.html
https://dolnocermenska.farnost.eu/ze-zivota-farnosti/farnici-slouzi-farnosti.html
http://farnostsnu.cz/
http://pohadkovafarnost.cz/

